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FELÉVI SZÁMVETÉS A Z  A D OTT S Z Ó  K Ö TE L E Z  
Néhány nap és lezárjuk 

az első félévet. Az év 
mátodik fele az események, 
feladatok egész sorával várja 
a vasutas dolgozókat. Erre az 
időre esik a vasutasélet éven
ként ismétlődő két nagy ese
ménye: a vasútüzemi értekez
l2t és a vasutasnap, majd meg
kezdődik az őszi forgalom, hogy 
aztán az év hátralévő részében 
teljesen ez töltse ki a vasutas 
dolgozók munkáját, érzés- és 
gondolatvilágát. 

Ezen a fontos fordulóponton 
helyénvaló egy kis s�ámvetés. 
Visszapillantás a lezajlott fél
évre, hQgy felmérve a végzett 
munldt, eredményeink és 
erőnk tudatában, de nem fe
ledkezve meg h.iányosságaink
ról sem, leszűrjük a tanulsá
gokGt és ezek hasznosításával 
fogjunk l1ozz-á a ránln-áró fel
adatok megoldásához. 

Ha a vas1ton folyó munka
vetse!ly fontosabb céllcitúzései
nek első félévi értékelését néz
zük. látjuk, hogy nem dolgoz
tunk ro.�szu!, egyes tervténye-
2'ó!rnél hónapról hónapra szép 
teljesítmények születtek és 
előreláthatólag jó eredménnyel 
:zárjuk a félévet. A kocsifor
dul6időt májusban a tervezett 
négy nap helyett 3,84 napra, a 
kocsiberakási tervet 103 száza
lékra, a dolgozó rakott kocsi
állal' napi terYét 1 02. a� áru
szállítási tonnatervet 100.4 az 
irányvonatí tonnatervet 107;1, 
a rnkodási időt 140,4 százalékra 
tel;e,itettük. A személ:l"'ona
tok éveleji 27-17 százalékos 
késését 9,9 százalékra, a mun
kásvonatokét 22-1 1 százalék-
1·ól 7,1 százalékra csökkentet
tük. A pályafenntartási szolgá
lat · fenntartási tervtel iesítése 
100,39 százalék, a különféle 
költsé!"(ek csökkentésénél IY.'!dig 
a ráfordítás 58,83 szá1:alék. A 
pályafenntartás tehát 41 ,17 szá
z�lékos met,'takarítással büsz
kélkedhet. 

Június első két dekádjá
• ban naponta átlagosan 

11 352 kocsi• raktunk meg és 
ezzel a be·, akási tervet 101,3 
százalékra teljesítettük. A te
herkocsik átlagos terhelését 
14,43 tonnára emeltük {101.6 
százalék), napi átlagos 11 640 
ko�si kirakásával pedig 99,9 
százalékos eredményt értünk 
el. A kocsifordulót a tervnek 
megfelelően 3.76 napra csök
kentettük, tehát itt is elértük 
a 100 száza\ékot. 

Annál kevésbé kielégítő a 
tehervonatok átlagos terhelése, 
ami az első négy hónapban ter
"{eZl.!tt 677, 696, 738, 723�tonná
val szemben csak 668, 6H3, 691, 
illetve 689 tonna vort. tehát 
f'gyszer sem ér� el a 100 szá
zalékot. A júniusi adat még 
nem áll rendelkezésünkre, de 
abból, ·hogy a dolgozó tehervo
nati mozdonyok ecynaoi állaf!a 
nagyobb volt a tervezettnél, te
hát több volt a mozdonyfel
használás az előirányzottnál, 
arra lehet következtetni, hogy 
az átlagos terhelés ebben a hó
napban sem éri el a kívánt 
mértéket. Baj volt a mozdony
félfordulóval is:  teljesítése csak 
85 százalékra sikerült, Annál 
nagyobb hiba ez, mert az átla
gos terhelés és a mozdonyfél
forduló fontos önköltségcsök
kentó tényező. 

A jó eredmények bizonyá-
ra minden vasutas dol

go7,6t büszke örömmel töltenek 
el. ugyanakkor azonban a hiá
nyossá.gok láttán fel kell, hogy 
ébredjen bennünk a vasutas
becsület hangja, a, vasutas fe
lelősségérzet is. Ez a két nemes 
Jellemvonás az elmúlt évek 
rorán mindig éles körvonalak
kal domborodott ki a vasutas 
dolgozók munkájában, vala-

hányszor arról volt szó, hogy a 
Yasúti szállítás jobbá, gyorsab
bá, gazdaságosabbá tételével 
kell segíteni az országépítést. 
Ilyen feladatok előtt állunk 
most is, ezért időszerű ismét a 
vasutasbecsületre, a vasutasok 
felelősségére hivatkozni. 

A vasút szolgálat! helyein 
is kemény munka folyik ezek
ben a napokban a féléves terv 
sikeres befejezéséért. Egymás 
után érkeznék a híreik, a.me
lyek a féléves terv hatáTidö
előtti befejezéséről szánwl
nak be. 

f:LENJÁRNAK 
A TERVTELJESITló:SBEN 

Az üzemek dolgozói április 
t-égén, rnájus elején sorra kö
telezettséget vállaltak az évi a járóműjavftók, ami igen ör
tcrv határidóelőtti teljesítésé- \;endetes, hiszen az őszi forga
re, a termelékenység növelésé- lom sikere nagymértékben 
re, az anyagtakarékosságra, a függ a javítási munkák idő
termékek minőségének javítá- előtti elvégz.ésétól. Legkoráb
tására A vasutasok kötelessé- ban készült el félévi tervével 
ge. hogy a szállítás mennyisé- a Debreceni Járómúja'V'ító ÜV: 
gének és jó minőségének foko- 22 nappal előbb tett pontot 
zá.sával segítsék a vállalások a félévre. Nagy lendületet 
sikeres végrehajtását. Az év adott a debreceniek versenyé
músodil, fele azért is ró még na- nek az osztályok párosverse

gyobb fc-ladatot a vasútra. mert nye, amelyben a VI. és a VU. 
ez az időszak már felkészülés osztály fej-!ej mellett harcolt 
a második ötéves terv megkez- az elsőségért, s amelyből vé
d&sére. Ebben az évben befe- gül a VI. osztály került ki 
jezzük a népgazdaság erőinek győztesen, áprilisi 1 1 4, 'májusi 
nzt az átcsoportosítását, ame- 123 százalékos tervteljesítésé
lyet pártunk 1953 júniusában vel. A mozdonyosztály dolgo
határozott el. Az útcsoportosí- zói nagyjavításból hárommal, 
tás befejeztével a második öt- futójavításból pedig két darab
évés tervben ismét nagyobb bal készítettek többet a terve
mértékben fejlesztjük a nehéz- zettnél. A Landler Jenő Járó
ipart. Az erre való készülö<lcs, műja.vítóban 1 1-én, a Miskolci 
az elszállításra váró áruk Járóműjavítóban pedjg 14-én 
mennyiségének növekedésében, történt meg a félévi terv be
minooégének javulásában mi- fejezése. Ugyancsak 14-re tel
néműségének bizonyos válio- jesitette félévi tervét Szom
zásában érezteti majd a hatá- bath.e)y is. Itt áprilisban és 
&át és erre kell f€lkészülnie májusban a felajánlott 125 da
a vasútnak. a vasút minden rab teherkocsi fővizsgával és 
dolgozójának a munkaverseny középjavít2Ssal szemben 226 
segítségével. darab készült el. Az Eszaki . . , 1 Járómújavító június 18-án fe-A z erre 1ranrnlo s�ándék jezte be félévi termelé:,:i ter
. . és erős akarnt n�ar !TI'-g vét. A hatálidőelőtti tervtelje,s ny1latkozot� a var.utJ uze- sítésben nagyrésze van a rnozm:k,_ szolg_álatt lieh•"." doigo- donyosztály a mororosztály és z�mal, anuko'. __ csatla_s:oz�a� _'i kovácsműhely jó munkájáhusz budapesti uzem [elh1vasa- �ak hoz. Megnyilatkozi:.: ,;.!)bim, 
hogy üzemeink, szol�álati he- A D2LI-FtJT0BA.Z 

dolgozói június 1 5-én tettek 
eleget félévi kötelezettségük
nek. Szénmegtakarításban 1 10, 
a százelegyt,onnakilométer-terv 
teljesítésénél 124, a haszon
kilométer-terv teljesítésénél 
110, a mozdonykiiométer-terv
nél 1 17, a kocsij.avításl terv 
teljesítésénél 103 százalékos 
eredményt értek eL 

lyeink sorra teljesítik igeretük 
időarányos részét és sokan 
előnyt is szereznek má�od1k 
negyedévi tervük határicli'>
elötti befejezésével. Ezt-?n. ra ;i 
most a hangsúly, ez iz. an�tt 
folytatni és hasz1n.�ítani k1 l! a 
könetkezó negyedér,, a ni•firi 
széllítások jó befP.jezésénelc és 
az őszi forgalom m�o/:czdés�
nek munkájában. A n?gyed-
Jves tervek túlteljcsir.és.? az. A VAS-0TTERVEZÖ 
amit a vasutasbzc,iillet c:W:tál, VÁLLALAT DOLGOZOi 
a _v�_suta�ok fele'.ó.:sz•;,e ;.,;ite:es-

1 örömmel jelentik, hogy 9 mil
segunkke tesz. lió 255 ezer 599 forintot ki-

Persze nem m.inde:1 .szolgii- tevő félévi tervelóirányzatukat 
lati ágnak van r.egy�dev: tP.r- · ,  · 

21-é te!"esítették. Az ve. A forgalmi szolgal:ttnaJ.: Jumus . n J 
például njncs olya:t ért.e\er.1- ered�:nyhez naf:Y mértékben 
ben mint a műhelyi szolgalat- hozzáJarult a busz budapesti 
nak'. a vontatásnak. va)!y •1 pá- üzem által kezdeményezett 
lyafenntartásnak. Hogyan ha,r- versen)'be \'aló bekapcsolódás 
colhat mégis a negyedévi ter- és a Központi Vezetőség már
vek teljesítéséért, túlteljesfté- ciusi határozatának szem előtt 
s�_ért a !orgalom, amelyre a 

tartása, amelynek eredménye 
kovetkezo negyedévek munká-

! T  
. . k .. .. lbel .. l l 6-

jának legfontosabb része esik? a e _ev_ .  veg':re o�� .. . u 

Ugy, ha naponta teljesíti fel- 2 m1llio formt kozotti terve
adatát, ha mindennap továb-

zési megtakarítás lesz. (Szabó 
Lajos levdéból.) 

A HATÁRIDO ELOTI' 
NYOLC NAPPAL, 

105,6 százalékos teljesítéssel 
fejezték be félévi tervüket a 
Kőbánya-felső pályaudvaron 
székelő Villamos Felső�zeti!k 
'Építésvezetőség dolgozói. A 
dolgozók most arra töreksze
nek, hogy elnyerjék az élüzem 
címet. (Bácsi Mihály levelé
ből.) 

AZ f:VES TERV 
TúLTELJESitlS2:2RT 

befejezték. A tehervonatok át
lagos teruelési tervének telje
sítése 102, a fajlagos kocsi
m-0zdítási terv teljesítése 106, 
a kocsitartózkodás 109, az 
irányvonat1 terv végrehajtása 

június 18-ra befejezték. A 
szolgálati hely minőségi és ön
költségcsökkentési tervét is 
teljesítve, a második negyedév 
minden hónapjában tartja az 

114 százalékos. A menetrend- élüzernsz.intet. 
lH,3 SZÁZAL2KOS 

EREDl\lÉNYT 
szerinti indításnál a terven 
felül három százalékos túltel
jesítést értek el. A Szolnokon 
kezdeményezett. a vonatok értek el önköltségcsökentési 
húsz százalék többterheléssel terv teljesítésénél Püspök
való indítását célzó mozgalom ladány fűtőház dolgozói, akik 
is jó eredménnyel biztat, mert június 18-án fejezték be elsó 
június 21-én már 102,1 szá- félévi tervüket. A szénmeg
zalékos teljesítést értek el a 
terhelési tervnél. (Die11,es takarításban 1 1 1 ,  a százelegy-

1ndított verseny első eredmé- László leveléből.) tonnakiJométer-tervnél 106. 
nyeí Szolnck állomáson máris A NYUGATI l\lŰSZAKI a mozdonykilométer-tervnél 
jelentkeztek a féléves terv KOCSISZOLGÁLATI 108,6 ,a haszonkilométer-terv-
időelMti befejezésében. Az ál- l"ÓNÖltSf:G nél 105,7. a kocsijav!tási-tervnél 
lomás dolgozói félé,-es tervü- dolgozói is bü zkén jelentet- 106,8 százalékos az eredmé
ket június 21-én globálisan ték, hogy első félévi tervüket nyük. 

Naponként és kocsjnként 
két aranyfrank megtakarítás 

Budapest-Soroksári út állo
más dolgozói a sok-sok ipar
telep, gyár, üzem mellett a 
nagyfo,galmú Budapesti Kikö
tőt és aNa.gyvásártelepet is ki
szolgálják. Kiváló vasutasok
ra. élenjáró munkára van szük
ség ahhoz, hogy zavartalanul 
elvégezzék sokrétű munkáju
kat. 

f:lcnjárókban nem szűkölkö
dik az állomás. Pintér Ferenc
né, Gálik Margit kocsifelírók 
mellett ott találjuk Szilágyi Or
bán kocsimestert és brigádját 
akik már ötödik hónapja él
üzemszinten dolgoznak. Három 
kiváló forgalmi brigád közül 
Hontrt,ári József rendelkező 
forgalmi szolgálattevő, az üze
mi bizottság elnökének bri· 
gádja jár az élen: az átlagos 

terhelést 1 15, a kocsikifutási Ha rövid számítást Yégzünk 
tervet 1 15, a fajlagos kocsi- és tudjuk azt, hogy a RIV-kö
mozdítási időt 119, a kocsi- telekben futó nyugati kocsik 
tartózkodási egységidőt pedig után naptári naPOnként két 
102 százalékra teljesítette. aranyfrankot, vagyis négy de
Mindez jóval a sztahanovista vi7.aforintot fizetünk ki, akkor 
szint fölött van. Hasonló jól látjuk, hogy havonta 21 18, az 
dolgozik Papp Antal és Bo- öt hónap alatt pedig 10 590 de
róczki György brigádja is. vizafcrintot raktak a Soroksári 

Az állomá:. példamutatóq11 úti vasutasok népgazdaságunk 
törekszik a takarékos gazdái- takarékjftba. Hasonló a hely
kodásra. Torjai Ottó, főállo- zet a PPV-kötelékben futó népi 
máselőljáró olyan sikereket ér 

I 
demokratikus államok és a 

el az idegen kocsik tartózko- Szovjetunió kocsijainál. azzal 
dási idejének csökkentésében. a különbséggel, hogy ott lénye• 
amire büszke lehet az egész gesen alacsonyabban szabták 
állomás. Januárban még átla- meg a kocsikért fizetendő pö
gosan 14,7 órát tartózkodtak az nálét. 
idegen kocsik az állomáson. Budapest-Soroksári út de
Torjai Ottó szorgalma, a fe- rék VRsutasai a rejtett tartalé
lekkel való jó együttmúködé5e ko)t feltárásával, becsületes 
révén ez májusban 6,1 órára munkával segítik a vasút ön• 
csökkent. költségének csökkentését. 

, ,Egyéni érdekem. is, 
hogy résztvegyek a munkaversenyben" 

- Látogatás a Miskolci Járómtijavítóhan -

Hat esztendeje, hogy a szo
cialista munkaverseny gyöke
ret vert hazánkban. Azóta az 
öntudatos munkások jelszava 
lett: ,.A munka nálunk becsü
let, dicsőség és hősiesség dol
ga". A munka jó minőségű el
végzése, a termelékenység nö
velése becsület dolgává vált, 
a jó munkával járó megbe
csülés dicsőséggel övezi, a se
lejt elleni harc, a tervek tel
jesítéséért, a határidők betar
tásáért folyó küzdelem pedig 
hősök!ké avatja a hétköznapok 
munkásait. És az erkölcsi el
ismerés mellett megtalálja a 
dolgozó egyéni érdekét is. 

Takács Ernő, a Miskolci Já
rómújavító szta<hanovista moz
donylakatosa hengerfúraton 
dolgozik. Derús tekintetét a 
dicsőségtáblára veti. Az ő 
fényképe is hónapok óta ott 
van a legjobbak között. A 
mozgalom első percétől részt
vesz a versenyben. Ennek kö
szönlhető, hogy 

második ötéves tervét már 
ez év decemberében be-

fejezi. 
Ez az igyekezet pénzre át
váltva 300--320 forinttal töb
bet jelent havonta. 

előtt gépl-a.katos volt, de nem 
volt szeg,csavaresztergályos, ér• 
tett hozzá, elvállalta. Atla.gtel
jesítménye eléri a 170 száza
lékot � 1600 f01·intot keres. A 
versenyben való részvétel 
mintegy 600 forinttal emeli 
jövedelmét. 

bítja az elszállításra felkínált 
árut, ha nem hagyja torlódni 
az elegyet, nem tűTi, hogy ki
terheletlen, rosszul rendezett 
vonatok késleltessék a szállí
tást, pazarolják a drága üzem
-és emberanyagot, időt és költ

A biztonságos közlekedésért 

- A mun!kásember nem
csak az anyagiakat nézi -
mondja komolyan. - Bennem 
az is megvan, hogy mindig 
többet és többet akarok adni 
a népga=daság-n.aík. 

És Takács elvtárs ahogy 
mondja, úgy is tesz. Hiszen 

nem lehet elválasztani a 
becsületes munkát az indí-

- Egyéni érdelkem is, hogy 
résztve1J1Jek a munkaverseny
ben - mondja Királyházi elv
társ. - Ami.1--..or Rákosi elv
társ 1949. szeptember 20-áll 
arról beszélt, hogy a mun!ka
versennuel az orszár, újj,i.épí
tését meggyorsíthatjwk, h.ogy 
a versenyben való részvétel a:!: 
egyéni boldogulást is elősegíti, 
nem sokat gondollwztam azon, 
hogy hol a helyem, 1928 ótll 
vagydk a múhelyben, de csa� 
a felszabadulás óta ismerem 
azt az érzést, ami előrehajt. 

A mellette lévő társára mu
tat. 

séget stb. 

E zek annak a számadás-
nak lényeges szempont

jai, amelyeket a félév forduló
ján, a vasútüzemi értekezlet, 
a vasutasnap és az őszi forga
lom kezdete előtti hetekben, az 
Alkotmány ünnepe közeledté
vel minden dolgozónak fieve
lembe kell vennie. Az 1955. 
év második fele nemcsak a 
terv minden részletében va!:; 

teljesítésének, t-últeljesít-ésének 
időszaka, hanem a második 
ötéves terv felkészülésének 
ideje is. Ha ezt a. feladatot 
a i,-asutas dolgozé>k becsület
tel és felelősségérzettel old
ják meg, na.gy lépéssel viszik 
előre a szocializmus épíMsét. 

Fehér lst"án és Naqy Béla, • debreceni milszakl kocslszolqá• 
lat) fónöi<séq kocslvlzsqálól éber, körUlteklntó munkával, egymást 

ffQitve készítik eló a vonat biz• tonsáqos útját. 
(Kovács Géza felv.) 

téktól. 
a nemes hajtóerőtól, hazánk 
felvirágzásától, népünk szere
tetétől. 

A vállalat néhány dolgozó
ját, akik hősi munkával és 
kiváló szakértelemmel jártak 
eddig is élen a munkaver
senyben : Csősz Gyula kazán
kovácsot, Vizt András • sze
mélykocsi-záclakatost, Kolozs
vári Lajos kovácsot és Kolozs
vári József üzemlakatost ki
emelt fizetéssel jutalmazta. 
Ezek a dolgozók, régi sztaha-
novisták akiket „arany-
keziíeknek" neveztek el -
1600-1700 forint kiemelt fize
tést élveznek. 

Királyh.ázi elvtárs szegcsa
varesztergá!yos mindenütt ott 
van, ahol szükség van rá. Az-

- őrdögh el"\/társ itt volt 
segédmunkás és ma már 130 
száZlllékra teljesíti normáját 
és selejtmentesen dolgozik, 
Hát hogyne állna neki is ér
dekében, hogy többet termel
jen. Meg aztán hála is van a 
világon. A múltban ezt nem 
érthette volna meg. - Majd 
hozzáteszi. - Mind a ketten 
igyekvő emberek vagyunk, az 
pedig nem hoz rosszat. Már 
otthon gondolkoztam rajta, mi 
lesz a holnapi munkával. Min• 
dig bejövök kezdés előtt meg
nézni, ,;endben van-e minden, 
Mert a verseny úgy húz en• 
gem is, meg őrdögh elvtársat, 
mint a mágnes. 

Néhány egyszerű szó, egy„ 
szerű munkásemberektől, akiki 
látják, hogy népük boldogu◄ 
lása, saját boldogulásuk is, 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

Az önköltség csökkentése, a termelékenység emelése 
minden pártszervezet állandó feladata 

Az elmúlt évben a vasúton ségcsökkentési terv teljesíté
is lábrakapott jobboldali elhaj- séért, melynek legfőbb lehető
lás, egyik-másik vezető oppor- ségei adva vannak. Az önkölt
tunizmusa miatt ez önköltség ségcsökkentést segíti elő a most 
ahelyett, hogy csökkent volna, bevezetett összekapcsolt moz
emelkedett. Sok volt a fegyel- gnlom széles elterjesztése, mely 
mezetienség, a felesleges tola- tervszerűbbé teszi a i;onatköz
tás, a gépmenet, az ácsorgás, a lekedtetést, a gépek felhaszná
góztartás, az árukár. lását, csökkenti a gépre és vo-

Pártunk Központi Vezetősé- natravárást, gyoz:sítja a kocsi
gének márciusi határozata után fordulót, segíti az utazási se
a vasúton is fokozott harc in- besség növekedését, a szénta
dult a párt vezetésével a ter-

1 
karékosságot és egyben maga

melékenység növeléséért, az sabb keresetet is biztosít a dol-
1955. évi 1,7 százalékos önkölt- gozóknak. 

Az önköltség csökkentése a dolgm:ókon múlik 

Különösen a vontatási és a 
forgalmi dolgozók tehetnek so
kat az összekapcsolt mozgalom 
sikeréért. Az önköltségcsökken
iést fokozottan segítik az újí
tók és ésszerosítők is, al-.'ik új 
eljárásaikkal sokszáz dolgozó 
harcát teszik könnyebbé és 
eredményesebbé az önköltség
csökkentési feladatok végre
hajtása során. Az önköltség 
csökkentése elsősorban a dol
gozókon múlik. Ezért nagy je
lentőségű, hogy a párt- és tö
megszervezetek aktívái meg
magyarázzák a dolgozóknak a 

termelékenyebb munka, a csök
kenő önköltség jelentőségét, 
amely szorosan egyezik az ál
lam és a dolgozók egyéni ér
dekeivel is, mert az életszín
Yonal emelését segíti. 

hamis. Száz és száz szolgálati 
hely bizonyítja · be naponta, 
hogy a vasút önköltségét a 
mostani adottságok között is 
lehet és kell is csökkenteni. 
Igaz, hogy több új mozdonnyal, 
új kocsival és egyéb korszerű 
berendezések.kel könnyebben 
lehetne emelni a termelékeny
séget. Igaz, és erről a lehető
ségről sem mondunk le, nehéz
iparunk fejlődése biztosítja a 
termelékenység emelésének ezt 
a módszerét. De ahhoz, hogy 
több új mozdonyt, több új ko
csit kapjunk, mostani helyze
tünkben lcell csökkentqni a 
vasút önlcöltségét, gazdaságo
sabbá tenni a szállítást, hogy 
ezzel is elősegítsük a nehézipar 
fejlesztéséhez szükséges anyagi 
javak megteremtését. 

hogy javítsák meg a termF>lés I a középvezetőkkel is, de a szol
pártellenőrzését. Ne elégédje- gálati hely dolgozóit már nem 
nek meg a szolgálati vezetők mozgósítják kellően a felada
beszámoltatásával, hanem ma- tok véi·rehajtására. A buda
guk is tanulmányozzák a gaz- pesti MÁV Felépítményi és 
dasági mutatók alakulását, a VasanyagJavító ÜV pártszerve
gazd&ságosság lehetőségeit A ze!e. amelv általában elég jól 
kecskeméti pályafenntartási dolgozik, észrevette, hogy baj 
fönökségeii a pártvezetoség ha- van az önköltséggel. A feh.da
vonkén t értékeli a gazdaságos- tokat megbeszélték a szolgálati 
sági mutatókat, ismeri az egy hely műszaki vezetőivel. de az 
talpfára eső vágányszabályo- üzem dolgozóinak se<:ítsé�!ét 
zási, vagy az egy talpfacseré- már nem kérték. A dolgozöfo 
lésre eső költségeket. A fel- nélkül pedig döntő jat·ulást 
adatokat megvitatják a veze- nem tehet elérni. A leglielye
tőkkcl és a dolgozókkal, a néi;>- sebb ;ai·aslatok, a !egjobb 
nevelők pedig állandóan ma- módszerek sem val6sítható1; 
gyarázzák a gazdaságossag meg a dolgozók akt!v részvé
helyzetét, terjesztik a jó mód- tele, lelkes munkája néU:-ül. 
szereket. !gy érték el, hoi;;y az A Központi Vezetőség már
egy talpfára eső vágányszabá- ci�s 4-i határozata u:at mi:•at 
Jyozási költség áprilisról má- szamunkra, e�ertelm.1m 
. . . • szabja meg feladatainkat. A Jusra _egy fo1;n� 32 �-illérrol h_atározat végrehajtására pártegy !onnt 21 fillerre csokk:ent, szervezeteinknek ke11 \·ezeni, 
az egy talpfa cserére eső költ- mozgósítani a dolgozókat FPi 
ség, pedig, míg áprilisban öt kell számolni az agitációs 
forint 20 fillért, addig május- mu�ka hibáit,_ melyeke�. m�� 
ban már csak három forint 60 korab�an feltart a Kozi;>c•n,1 
rut · t t tt ki Vezetőség 1954. februál' 8-1 ha-er e · tározala. Segítséget kell nyúj

A nevelök egyedül 
nem érhetnek el sikert 

Sz�mos pártszervezetnél ta
pasztalható, hogy az önköltség
csókkentés és a termelékeny
ség emelésének megoldását 
csak a vezetők feladatának te

tani a jó módszerek kidolgozá
sához és azok terjesztéséhez. A 
termelékenység emelése, az ön
költség csökkentése nem kam
pány, hanem minden pártszer
vezet és pártbizottság állandó 
feladata, mely a szocializmus 
ügyének végső győzelmét ké
szíti elő. 

Az önköltség csökkentéséért 
folytatandó politikai munka 
!eladatát a pártszervezetek 
többsége vezetőségi ülésen és 
aktívaértekezleten tárgyalta 

A termelékenység emelése, leintik. A lehetőségeket részle
az önköltség csökkentése azt I tesen megvitatják a szolgálati 
követeli pártszervezeteinktől, helyek főnökeivel, esetenként 

JuMS'.ll Miklós, 
a vasút politikai f6o,3tály 

ipunkatársa 

meg, majd a dolgozók elé tárta 
a szolgálati hely lehetőségeit, 
helyes határozatokat hoztak az 
önköltséget csökkentő, élenjáró 
módszerek terjesztésére. Több 

Biztunk a pártban, bíztunk a iövőben 
Elmondta: Szabó ]o¾sef föintézó, Budapest Józsefváros állomás dolgozója 

pártszervezet vezetősége ered- Sosem felejtem el, hogy zán, how mit jelent az élet a minden. Vasárnap kirándul
ményesen támaszkodilc a szol- hat-hét éues koromban télvíz szegény embernek. Asztalos tunk a budai hegyekbe, ott be
gálati helyek műszaki dolgozói- idején cipő nélkül mentem a szakmát tanultam, de csak szélgettiink. Plakátokat ra-
nak topasztalataira, javaslatai- vajnawkereskedőhöz tejért. nagy ritkán kaptam munkát. gasztottunk, felirato1'a.t fes-
ra. Pártmegbizatásként adják - Hát te hova tetted a ci- Dolgoztam Csepelen a dur- tettünk a gyárak falára. 
ezeknelc az elvtársaknak egy- pőd? Elitta az apád, mi? - Ti- vahengerdében, reggel 7-től Negyvenegyben kerültem a 
egy önköltségcsökkentési mód- vallt rám. délután 4-ig, s utána nem egy- vasúthoz, Ferencvárosba, fé-
szer kidolgozását, melynek - Nem itta. Nem iszik. szer a másík műszakba men- kezőnek. Amikor negyedik 
végrehajtásáról aztán beszá- - De :ló! keres. A vasútnál tem a finomhengerdébe. Este napra ,_,égre Lázár ál!omásfó-
molnak a pártvezetőség előtt. A van. Mi is ott? tizenegykor annyi eróm alig niik elé keriiltünk, megtartot
helyes módszerek elterjesztését - A raktiírban dolgozík - volt, hogy hazamenjek. Ami- ta az „intelligencia vizsgát". 
a pártszervezetek a népneve- mondtam. kor a bériinket ötven százalék- Hátratett kézzel sétált. sz-em
lőkre bízzák. A józsefvárosi Közben teletöltötte a kanná- kal le-r.•ették, küldöttség ment benézett velem, írók, sz-íné
pályafenntartási főnökség párt- mat és kéjelegve nézte, hogu .l főmérnökhöz. A négy kill- szek net•eit kérdezte. 
szervezete például megbízta az egyre sűrűbben kapkodom a dött között én voltam az - Ahhoz, lwgy fékező le-• 1 ár lábam. Nézhette is a vastag e""'•'k k · k ? egyik palyamester e vt sat, ő b dá" 1.1, N . . ,, •• • 

gye , mme ez. 
dolgozza ki a vágánygépkocsi- sz rme un Ja a O : yu1tott� A mérnök mérgesen kinyi- - Az ne érdekelje magát. 
vezetők számára az üzem- a kannát, . de a171ikor . kapm totta az ablakot: Lelépni/ 
anyagtakarékosság és a túlóra akartam erte, visszarantotta; - A kaput nézzék meg! Az- Nem volt ritka a 80-100 
csökkentés módszerét. A mód- - No, mondd meg katonásan, tán ugassanak! órás szolgálat. De az ember 

k t ké "bb népnevelőérte hogy hívnak? A kapun ott lógott a feke- meggondoita, hogy otthagy-szere ·e . so . -

, 
- Szabó Jóskának, de adja te tábla: .,M u n k á s  f e l v é- 3·a-e, mert másutt munkát sem kezleten ismertettek. már azt a tejet, mert megfa- t e l n i n c s". S a kapu előtt kapott. Ferencváros páluafenntar- r,yok. százával  álUak az emberek. Amikor kitört a háború, az tási főnökségén az önköltség- - Majd anyád küldd a te- Kimentünk a főmérnöktől, volt a feladatunk, hogy le-csökkentés érdekében műszaki jért! Nem elég, hogy szegény egyenesen a. szocdem. pártba, szagassuk a Szovjetunióról brigádokat alakítottak. Ugyan- vagy, még szemtelen -1$. Hal- ahol nagy szavakkal megígér- szóló hamis plakátokat. Sjnek itt a munkamódszer átadására latlan, hogy milyenek ezek az ték, hogy segítenek, csak tart- idején jártunk plakátot raegy másik helyes kezdeménye- erzsébeti kölkök! sunk ki. Egész nap a.gitáltunk, gasztant, felírást festeni. Ilyen zés is született. A felszabadu- Alig éreztem a lábam, tigy beszéltünk. Talán egy hónapig jelszavakat írtunk: ,,M u n  k álási és kongresszusi versenyben futottam a h.avas földön haza- tartott a sztrájk, eredményte- s O k! H a  r e O z ;  a t O k a f alegjobb eredményt elért dolga- felé. Anyám ijedten szaladt len.ül. s i z m u s  e z z e n! H ar c  O z-zókat, ifjúmunkásokat meghív- elém. Ebben. az idoöen találkoz- j a  t O k a b é k é é r t, é l j e n ják a népnevelőénekezletre, Pityeregve mondtam et, tam össze Vágó Jóskával, gye- a s z O v j e t u n i ó!" Ha el-

ahol azok elmondják tapa.szta- how miket mondott a vajas. rekkori játszótársammal. Ki- fogtak valakit, azt agyonver
lataikat, munkamódszereiket. Anyám bevitt a szobába, ahol kérdezett, hogy élek, mit csí- ték, megkínozták, s nem való
A jó módszerek terjesztésében öt testvérem ugrott felém, nálok? Elkeseredetten beszél- sz!nű, hogy ·újra meglátta a 
kiváló eredményeket érnek el várva. a reggeli tejet. Mind- tem el mindent. napvilágot. 
Varga Béla és Asztalos Zoltán annyian cipő nélkül voltunk, - Ne légy olyan borúlátó! A feleségemmel sok éjszaka 
ifjúgárdisták, a Nyugati-pálya- én voltam a legedzettebb, No, gyere csak! plakátoztunk. Akkor még ó 
udvar dolgozói, akik a rakodási azért ":-entem tejért. Azzal elvitt magához, s be- se gondolta, hogy egyszer ko1'
gépek jobb kihasználására, a Anyam bedugott az ágyba, szélni kezdett. Osztályharcról, mánykítüntetett tanácstag, a 
számadáselválasztás teljes fel- aztán lehelni kezdte a lábam- osztályellentétről mam,arázott, pesterzsébeti MNDSZ titkára 
számolására mozgósítják ma- fejét, mert azt hitte, megfa- burzsoáziáről, forradalomról. lesz. 
guk körül a dolgozókat. gyott. Már alig Pihegett, de ElószÖ1" kavarogtak bennem a J!:n se álmodtam, hogy a párt 

Szavak helyett tetteket 

Az önköltségcsökkentésért 
vívott harcban számos párt-
15zervezet még nem ér el kellő 
eredményt. Ha az okokat vizs
gáljuk csakhamar kiderül, hogy 
ezeken a helyeken tettek he
lyett gyakran csak szavak 
vannak. Beszélnek a termelé
kenység emeléséről, az önkölt
ség csökkentéséről, de nem ma
gyarázzák meg, hogyan lehet 
ezeket megval6sítani. Igen sok 
szolgálati hely pártvezetösége 
elkeseredett amiatt, hogy nem 
születtek első felhívásaik nyo
mán azonnal nagy eredm-:,nyek. 
Itt aztán a helyi lehetőségek 
szívós feltárása helyett a kö· 
zömbösség, a megnyugvás ka
pott lábra. Eredménytelensé
gü ket azzal „magyarázzák", 
hogy technikai berendezésük 
nem teszi lehetővé az önkölt
ségcsökkentést. Azt mondják: 
csak akkor lehet emelni a ter
melékenységet, csökkenteni az 
önköltséget, ha megszünik te
rille tiikön a műszaki elmara
jottság. 

Ez az álláspont gyökerében 

még mindig fújta, fújdogálta, fogalmak, de lassan kezdtem megbecsült tagja, MAV főintéaz arca elkékült az ijedségtől. mindent megérteni. ző leszek, Józsefvárosban. Bíz-Soha többé nem tudtam el- A Csillag utcai szemináTiu- tunk a pártban, nagyon bfz-felejteni a vajasékat. A fiúk- mokon és kultúresteken, ahol 
I 

tunk a jövőben. De arra nem kal együtt jártam iskolába, megszerettem József Attilát, gondoltunk, hogy ezt a jövőt aki mindig akkora vajas ke- lassan kivilágosodott előttem mi is megérj'ii.k. nyeret hozott, hogy alig bírta 
fogni. Anyám elhozta az étel
maradékot onnan, ahol mo
sott, mi azt ettük. Ez meg 
kényszeredetten, undorodva 
nézi a 1,ajask.enyeret! 

Nem tudtam belenyugodni, 
hogy miért kell lenni sze
génynek és gazdagnak. Miért 
kell an11ámnalc a. mosókony
hában leélni az életét? Ott ug
ráltunk mi is, de anyám min-
dig kizavart. 

- Ne lábatlankodjatok itt! 
Menjetek az utcára! 

Svek múltán, József Attila 
verseit olvasva, mindig eszem
bejutottak ezek a! évek. 
„S mert hegyvidéknek ott a 

szennyes! 
Idegnyugtató felhőjáték 
a gőz s levegóváltozásul 
a mosónőnek ott a padlás " 

Szívemhez közel nőttek ezek 
a sorok, mert azt is mondták, 
hogy ami lcöriilöttünk van, az 
nem jó. Változtatni kell rajta! 

De csak később éreztem iga-

Jobbon vigyázzunk 
az exportos-kotsik minőségére 

Szob állomás dolgozói vállal
ták, hogy második negyedévi 
tervüket élüzemszinten teljesí
tik. Az első két hónap értéke
lése alapján magasan az él
üzemszint felett teljesítettük a 
tervet. A júniusi első dekád 
eredménye is arra mutat. hogy 
állomásunk megkapja az él
üzem jelvényt. Nagy utat tet
tünk meg, amíg tavaly ilyen
kori 5()-60 késett vonatot az 
idén leszorítottuk 2-3-ra. 

Hogy továbbra is jó munkát 
végezhessünk, ahhoz vala
mennyi vasutastársunk segít
ségére szükségünk van. Az a 
kérésünk, hogy állomásaink 
nagyobb gondot fordítsanak az 
exportos-kocsikra és csak min
den tekintetben kifogástalan 

kocsikba rakassák be a féllel a 
küldeményt, mert állomásun
kon sok felesleges munkát 
okoz a felületesen mf'qrakott 
kocsik átrakása vagy javítása. 
Az elmúlt hónapban 425 ná
lunk javításossá nyilvánított 
kocsiból 129-et a feladási állo
mások hibájából kellett lebár
cázni. Az utóbbi időben kiilö
nösen Ceglédről érkezett állo
másunkra sok olyan kocsi, 
amelyet a csehszlovák elvtár
sak nem vettek át. Ugylátszik 
Cegléd állomás kereskedelmi 
szolgálata nem tartja szívügyé
nek az exportterv határidő
előtti teljesítését. 

Garaba István, 
Szob állomás 
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SZOV.JETU:NIÓ 

Ebben az esztendőben húsz· 
millió hektár szűz,.. és irt
ványföldet vesznek művelés
be a Szovjetunióban. A kis 
falvak - a leendő szocialista 
városok alapjai - már moot 
is nagy mennyiségben kapnak 
gépeket, építőanyagokat, trak· 
torokat. Ezeket a közelmúlt· 
ban épített vasutakon szállít
já1k. 

Augusztusra újabb 667 kilo
méter hosszúságú keskenyvá
gányú vasutat létesítenek az 
ideiglen€S forgalom lebonyoli
t>ÍBára. Szeptemberben két 
normál nyomtávú, 240 kilo
méter hosszú vonalat adnak 
át a forgalomnak. 

A EZűzföldek Va5Útvonalai 
részére a motorvonatok ter
vezését és építését is meg
kezdték. Az első 300 lóeró6 
kúsérleti példányok július el· 
sejére készülnek eL 

* 

,.Gudok''. Az újítás lényege, 
hogy a mozdonykazán hamu• 
ládájának szekrényét csava. 
rok helyett csapszegekkel, 
úgynevezett „tüskékkel' erő
sítik a túzszekrénybez. Ezzel 
a módszerrel a szekrény levé
telének ideje harmadára csök. 
ken. 

* 

A moszkvai !övonalnak kü• 
Jön vasutas rádióadója van. A 
rádió,i.dóállomáshoz 14 OOO vas.. 
utas lakásnak. közös szállás• 
nak rádióvevőie tartozik. A 
rádióban a közelmúltban Pet
rov elvtárs, Moszkva körzeti 
mozdonyvezető számolt be ar
ról. hogyan nyújtja meg moz• 
donyának a két mosás közö,ti 
futási idejét. A műsorszerkesz
tők változatosságra töreked„ 
nek. Az elmúlt esztendőben 
több mint háromszázan s�ere• 
peltek a mikrofon eldtt. A 
vasutasok rádiója szórakoztató 
műsort is sugároz, s gondos-

Befejezéshez közeledik Cseh- kodik arról. hogy a moszkvai 
szlovákiában annak a kétvá- körzet vasutasai gyorsan érte
gányú vasútvonalnak az é?!· 

1 
süljenek az őket érdeklő ese

te.se, amely Csehszlovákiat ményekről. 
összekapcsolja a Szovjetunw· -lt 
val. A vonal egy részén - Az utazóközönség kénye!• Kassa és T-rebejava k�zö�t - mére egyes vonalakon bévemár rendszeresen kozleked- zették, hogy a jegyvizsgálónál 
nek a vonatok. az utas a visszútra megvált• 

* hatja a jegyét, hogy ne kel• 
Vorozsiny szovjet vasútmér- ien időt töltenie ezzel az állo

nök újításáról számol be a máson. 

NÉMET DEMOKBATIKCS KÖZTABSASAG 

A Német Demokratikus mot tartó mü a mozdonyja� 
Köztársaságban m06t jelent vítás megszervezésének új, 
meg G. P. Tyutikot1 . szovjet tökéletesített eljárásait, vala. 
mérnök „Új technika a. vas• mint a mOS1Jkvai rendezöpá• 
úti üzemben" című könyve. lyaudvaron bevezetett haladó 
A rendkívül érdeklődésre szá- munkamódszereket ismerteti. 

EGYESÜLT ALLDIOK 

Az amerikai vasutak defi- sze elsősorban a dolgozók ér• 
citje az elmúlt esztendőben zik a bőrükön. Az amerikai 
mintegy 500 millió 'dollárra vasutasok már ismerik az 

. efajta .,rugalmasságot" és emelkedett. 
. 
A kormat? - nem kérnek belőle. El van• ennek hatásara - máns ter· nak szánva arra hogy a 

veket készít, hogy „a vas-
, 

sztrájk fegyveréveÍ élnek, ha 
utaknak nagyobb rugalmas· a vasút deficitjének csorbáját 
sági lehetőséget biztosítson". rajtuk akarják kiköszörülni, 
Az ilyenfajta biztosítást per-

.fAP ÁN 

Beszámoltunk arról, hogy Jemény megnyugvással foga(!. 
egy vasúti komphajó elsüly- ta a lemondás hírét, mert el• 
lyedésekor 157 ember vesz- sősorban az elnököt okolják 
tette életét. A japán vasutak azért, hogy rövid időn belül 
elnöke, a szerencsétlenség 

I 
már ez a második rendkívül 

ügyének tisztázása során le- súlyos jellegű vasúti katasz·• 
mondott állásáról A közvé· rófa Japánban. 

AIJSZTBIA 

A:z. osztrák !l(azságügyi köz-

1 
amnesztiarendeletet azokra as 

löny rendeletet közöl arról, osztrák va�utasokra is ki kell 
ho,n, Aus�t:ia függetlensége te_rieszte!'i:. akik�t palitik_:ti te: 
visszaszerzesenek: 10. évfor- vekenyseguk miatt .,buntet 

dulóia alkalmából kibocsátott tek" meg. 

Úi vasútvonalak épülnek 
J�gos.zláviában 

Jugoszláviában az 1955. évi ban, mégpedig az egyik Ku-o 
társadalmi terv alapján nagy- manovo és Kriva Palanka, a 
arányú vasútépítés folyik. másik pedig Bakarno Gummo 
Mint .a Vecsernye Novoszti cí- és Szopotnica között. 
mú 1-ap közli, megkezdődött a Szerbiában Brodica-Ma}I 
Belgrád és Bar közötti vasúti I danpek. Bor-Vra.nogrnac, va-
fővonal építése. Ezenkívül két !amint Deszpotovac-Ravna 
új vasútvonal épül Macedóniá- Reka között épül új vasút. 

LEGFOBB .ERTEK AZ EMBER 

OdUl6 azov/•t vasutasok eqy csoportja a szocsi „10 éves Október"' 
vuutas szanatórium teatöi azépsé,;iű Pj��!!bi'i;enaa:tvol 



1955 J()NIUS 2T. SZOCIALIST.A. V AS'OTtRT 

Műhelyeink készülnek az őszi forgalomra RÓLUNK VAN SZÓ 
AZ OSZI FORGALOM sl-

1 
mindig kielégítő az anyagel

kerét a műhelyek munkája látás sem. 
alapozza meg. A műhelyek A munka, a nehézségek da
feladata, hogy a megviselt, cára jó ütemben, tervszerűen 
sérült mozdony- és kocsipar- folyik. Járóműjavítóinknak 
k;t az év első hat-hét hónap- szeptember 30-ig 230 moz
jában üzemképes állapotba donyfóvízsgát, 190 főjavítást, 

, helyezz.ék. 261 .k.özépjf".Ítást �ell elvé--
M·t ·elent ez gyakcrlatiZa.g? geznn�k._ Junms 20-ig a mozi 1 . _ donyfcnnzsgá.t 88, a mozdony. Azt, hogy a mozdonyok ,do- ja-z,-ítást 141 sziizaiékra -teljesi-

szakos vizsgálatait au�sz� tették. A teherkocsi fóvizsgá,k végéig, szeptember kozepe,g teljesítése 100 a középjavítáelvégezzék, a felszap�rod?tt soké 150 s�iéknál tart. 
középjavításokat befeiezzék. . , - . időszalkos ' A mozdonyjavítási á!lagot a A fw_kn1;u_helyi 

te1i·es1'tése · ;ár6mújavítókban az őszi for- 1;'-<J�onv,avttasok 
galcnn ideje alatt tiz százalék, ap:'lis1;>8n 107,4, máJ�sb� 

teherkocsi javítási állagot 10:, százalék. v?lt._ �- fw_kmu a 
dig a járómú.javítókban és he!?fek .. �Jamtasi at1;'1ga 

r v01ttatá.si műlu?lyekben öt maJUS . kozepeig 9 százalekot 
százalék alá kell szorítani. t�tt k1, azota .. ezt az _állagot 

Hogy ezt elérjék, júniusban, lenyegese� C1Sokkentettek. 
júliusban és augusztusban a Ne� eleg a�on_ban csak ?a
tervezett teherkOC1Sijavításo- rabszamot nezn!. , �gala�� 
kon felül még 1000 kocsit kell oly8:'.1 _ fontos __ � ?.avitasok _ 10 
megjavítani. minosege. Kulonosen a kazan-

A JAR0MűJAV1T0KBAN 1:'unká:k minöségére _kell 

rozatának megfelelően töre· 
k.edni kell a javítási költsé
gék csök.kentéséTe. Ezt elsó
sorban a cserejavitás rend
szerének továbbfej1.esztésévei 
lehet elémi. Ujabb szakmákra 
és alkatrészek.re kell kiter
jeszteni a cserejavítást, a cse
realkatrész-raktár feltöltésével 
egyidóben. Ez a javítások 
idejét is csökikenti. 

Az őszi forgalomra készülés 
hátralévő idejében tegyenek 
meg mindent műhelyeink a 
darabszámszerinti javítási terv 
túlteljesítésére, a jó minőségű 
munka fokozására és a javí
tási költség csökkentésére. Kö· 
vessék. a tervteljesítésben és 
a minőségi munkában élen
járó Szolnoki Járómújavító, a 
javítási költségek csöklkenté
sénél pedig a Szombathelyi 
Járóműjavító példáját, ahol a 
ráfordítási !költség 87,9 száza
lékos volt, 

gyaráz7'ák a legfontosabb 
nemzetközi eseményeket. 

A világ békeszerető milliói
nak figyelme Helsinlki !elé 
fordul A Messuha.lli ünnepi 
köntöst öltött csarnokában 
kezdte meg munkáját a „né
pek pa,-tament;e". Kilencven 

a békéért folyó harc leg
fontosabb módszere a ter

melés növelése, 
az önköltség csökkentése, 
haza szakadatlan erősítése. 

Falu Sándor elvtárs, az 
a �szaki Járómújavító béke

bizottságának elnöke arról be
szél, hogy 

ország 2500 küldötte azokról a A dolgozó nök a békeharc élén 
fontos kérdésekről tanácslco--
zik, amelyeknek megoldása Ennek a harcnak az élén 
biztosítja a mindannyiunk ál- menetelnek az édesanyák, 
tal forrón óhajtott szilárd, tar- akik megértett&, hogy úgy 
tós békét. Rólunk van szó. kell őrizni a békét, mint gyer
Ezért vagyunk. ott gondolat- mekeink álmát. Ezért van az, 
ban a 2500 küldöttel. A ma- hogy az :tszaki Járóműjavít6-
gyar vasutas dolgozók ezrei ban 300 dolgozó nó közül 278 
röpgyűléseken, csoportos be- versenyben van. Ezért büsz
szélgetéseken emlékeztek meg kélkedhetik a Szolnoki Járó
a mindannyiunk. számára oly mű;avitó, hogy több mint fél-
fontos eseményről. 

· 
éve nincs üzemében olyan 

Együttérzésüknek, szilárd dolgozó nó, aki 100 százalék 
bélkeakaratuknak a vasutasok alatt teljesítené tervét. Igazo
tetteklkel adnak kifejezést. A latlan mulasztás, késés soraik
békebizottságok állhatatos fel- ban nem fordult elő. A béke
világosító mun

. 
k.ájának . sikerét I bizottság �nden két hé�ben 

igazolja, !hogy a dolgozok meg- az ebédszunetet felhasznalva, 
értették: a béketábor országai- kultúrműsorral egyookötött 
ban kisgyúlést tart, ahol megma-

a dolgozók körében meg
nött az érdeklödés a nem-

zetközi kérdések iránt 
és ezeknek összegyűjtése, 
megválaszolása nem egyszer 
problémát okoz. Ötletes meg
oldás a „Felelünk a nemzet• 
közi kérdésékTe" békegalamb
bal díszített kék levelesláda, 
melyet egyre több békebizott
ság készít. !gy azoknak a dol
gozólmak. a kérdése is eljut a 
békebizottsághoz, akik esetleg 
a nyilvánosság előtt feszélyez• 
ve érzik m.a,guka t. 

Tettekkel a békéért 

és a fiókműhelyekben lázas ugyelm. A l'::ffieZll��Zl:�k, 
munka folyik ezeknek a cél- szegecslyukak osszedo:zsole�, 
kitúzéscl."1lek megvalósításá- a __ sz?gecselés a leheto legto
, p d. k nehézségael moreob legyen. Gondosan kell ert. e ,g_ 50 . " végezni a hegesztéssel törté- Naponta mintegy 80 gyújtó- betonoszlopok., kitárt karjukon 

Az ország legnagyobb gyorsdara/Járus pály1111dvarán 
ikell megkuzdem. nó idomfalak ö.sszeerősítését kocsi indul hét gyorsdarabárus tartva az üveggel szegélyezett 

mé.nyek nehezen kezelhetők.. 
Ráczi elvtársnő megmagya
rázza az okát : gyakran !későn 
;ön egy-egy darabáru, melyet 
azonnal továbbítani kell. nyen,
kor nincs idö arra. hogy a c.�o
magokat átrakjuk. lgy fordul 
elő, bár igen ritikán, hogy tá
volabbi Tendeltetésú áru lkerii.l 
a. !kocsi elóterébe, mely aztán 
a kiTaJrodásnál kisebb zavaro
kat okoz. 

Azoknak a kezében, akik 
ismerik a békemozgalom ered
ményeit, céljait, gyorsabban 
forog a szerszám - sebeseb
ben szánt a toll, szorosabb az 
összefogás. Az F=aki Járómű• 
javítóban a napokban próbál
ták. ki Romhányi Ferenc és 
Fekete Benjámin újítását, a 
nyersolajszivattyú próbap_a_d�t. 
Az újítás célja, tiogy a JOVO
ben ne ikelJjen külső üzemben 
végeztetni a nyersolajszivaty
tyúk javítását. Másfél évig 
dol.goztak az újításon. Ba.�� 
mann Szilveszter DISZ-bri
gádja terven felül készítette 
el a padot. 

Nagy nehézséget okoz a stb. - ' vonatba sorolva. Nagykanizsa, betonmennyezetet. A csarnok 
munkae�hiá7;Y; , Í';- hiáz:1YZÓ A fiOCSIJAVITO MOHE- Pécs, Szeged, Bélkéscsaba, két oldalán gyűjtőkocsik. soram,unkaerot tuloraz�'.55al poiol- LYEK dolgozói elsősorban Győr, Debrecen, Mislkolc felé koznak, várva, hogy újabb és Ják. Olyan munkaauól, ame-

azt tartsák szem elölt hogy Budapest-Józsefvárosról. újabb küldemények kerüljelyek nincsenek _ sz?"os kap- a kocsíjavítási átfutás/ időt A pályaudvar központjában, n:k „ölükbe". Motoros .. �goncsolatban az osz, forgalom_- a legkisebbre csölckentsék és legforgalmasabb, legmozgal- cálk., rakodógépe!t sur�ek 
�. a mun�ás?�at átcsopor- a darabszám teljesítése mel· masabb szolgálati helyén já- forognak, munkások rakiá:Jc tosit�tták �-

3avitasokra. Mun- lett ugyancsak a minőség I runk, a csarnokban. A csar- 1 nagy szakértelemmel a kocs1-kaeröt nyertek azzal is, hogy szempontjait helyezzék eló- nok ívalakban húzódik köze- kat. a járómú korszerűsítéseket térbe. pén hosszú sorban min't szét-átmenetileg szüneteltetik. Nern A Központi Vezetőség hatá- tárt karú óriáwk állnak a Aud tetszik 
A XII. osztály motorműhe

lyében újtípusú teher-vágány• 
gépkocsi tűnik a l�togató sze
mébe. Rátkai elvtárs, az osz• 
tály helyettes vezetője büsz4 

kén magyarázza, hogy a ter• 
vezóket Temesi, Sza,kács, Ke� 
sttü és Helm elvtársakat az 
a gondolat vezérelte, hogy mi� 
né! több kényelmet biztosítsa
nak a dolgozóknak. A Csepel 
Diesel-motorral hajtott teher� 
vágánygépkocsit jó rugózattal 
látták el, a vezető ülve, ké-, 
111yelmesen végezheti munká„ 
ját. Az első próbamenet sike
res volt. Most ikészül hozzá 
két pótkocsi és a dolgozók. a 
Béke Világtalátkozó ti-sztele
tére fogadták: munkájukat 
úgy végzik, hogy a terhelési 
próbát július eJső dekádjában 
megtarthassák. 

Ha már a hibáknál tartunk, 
mondjuk el a józsefvárosiak 

A szowjel munkamódszerek 
alkalmazása a siker alapja 

A havi jelentés szűkszavúan panaszát is. A kocsikat gyakígy ír a berakómunkások sí- ran piszkosan hagyják. Itt van keréről : kocsikihasználás él- például a szegedi Collís kocsi, üzemszintje 104 százai.ék száma: Ggu 113 551. (Sajnos teljesítve 111 szá.za!éfk. Nézzük nem tudják honnan irányítotmeg mit jelent a valóságban ták ide a vagont.) Padlózatát Nincs az a fővonal, amelyen 
nagyobb utasáramlás volna, 
núnt így tavaszutón a bodrog
közi kisvasút 100 kilométernyi 
hálózatán. No, persze arány
lagosan értjük az összehason
lítást és inkább azt akarjuk 
vele jelezni, milyen fontos 
közlekedési eszköze Bodrogköz 

parasztságának a kisvasút, 
amely a Felső-Tiszatáj s a 
Hegyalja új életre zendülése 
idején va'\éisággal ont�a a föl
dekre a kapások seregét, ké
sőbb a kenyércsata aratóha
dát, még később, a tengeri 
betak.arítá•. a szüret sokezer
nyi részvevőjét. 

volt meg. f;v elején a szak.ve- az, hogy 7 százalékkal túltel- téglaszínű por borítja, lehet, zeté<i, a pártszervezet és az jesítették az élüzem.sz.intet. hQgy festék. A kocsiban bórüzemi bizottság is a maga kii.- Ráczi Lászlóné főtiszt ka- és textiláru. Ki lesz a fe'Lelös, lön útját járta. A márciusi ha. lauzol a kocsik között, sorra ha a textíliát „átfesti" a téglatározat ébresztette rá az elv- nézzük valamennyit. színű piszok? Hasonló állapotú társakat, hogy együtt kell do]- Itt van például a váci gyűj- a GO 147 303-as kocsi is. Padgozni, különben szétforgácso- tókocsi: a ,-akterület a. lehetö lózata meszes - és a kocsilódnak az erők. Homor Já- legjobban kihasznált, a köny- ban élesztő küldemény, 

Szalagszerű fenntartás 

nos főnök elvtárs segítségért nyebb áruk a n.eh·ezebbek A berakodómunkások idejéfordult a pártszervezethez, tetején, minden csomag biz- ból órákat vesz el a kocsik amikor látta, hogy egyedül tonságosan elhelyezve. E ko-- pótlólagos takarítása, de -hiába küzd a sok igazolallan csiba rakott áruk biztosan mint a példák is mutatják -mulasztás és egyéb fegyelme- nem fo�ak megmozdulni sem a kocsik. mégis piszkosak mazetlenség el:len, ide a párt és a a tolatások.nál, sem menetköz- radnak. Nem is csoda, IJ.isz a szakszervezet nevelő, agitá- ben. Vagy 20 csomag élesztő GO 147 303-as kocsit csak alaciós munkája is kell. Sokáig áll egymásra rah.-va, úgy elhe- pos mosással lehetne „tisztába 

A Sátoraljaújhelyi Pályafenn
tartási Főnökség, ameiyhez a 
kisvasút fenn tartása tartozik, 
ezen az alaposan igénybevett 
vonalon vezette be előswr a 
futószalagszerű felépítményi 

fenntartás szovjet módszerét. 
A vonal négy szakasza közül 
az Elá{'azást6l Tiszakarádig 
terjedő XIV-es p..Jyamesteri 
67.akalizt jelöliték. ki a szalag
szerű fenntartásra 

Az új fenntartási módszer 
már érezteti jó hatását a fel
építmény állapotában, de jú
nius 1 óta még hatásosabb, 
mert a XIV. szakasz gépesített 
szakasz lett: elektromos talp
faa.láveröhet kapott. Az első 
napokban a. dolgozók görbe 
szemmel néztek a. gépek1·e. Igy 
volt ez vagy 8-10 napig. A 
1120katlan munka, a gyakor
latlanság miatt 101-107 szá
zalékról 70-80 százalékra 
e<Jett a teljesítmény. De egy 
szép napon azon vették észre 
magukat Kíss Károly, Kiss 

Géza, Gerék Sándor és Héri 
János, a gép kezelői, hogy be
letanultak az új mesterségbe, 
megszokták a „sosem fáradó" 
masinát, amely tirök.ös egy
kedvü zúgással a lehető leg
jobban tömöríti a :�avicsot. 
Egyszerre csak azt látták, 
hogy javul munkájuk minő-
1ége, növekszik a teljesítmény 
és ezze1 arányban n!l' ,_ kereset 
is. Krampácsolással egy ember 
legfeljebb 20-24 ta'pfát ver 
alá naponta, tehát egy négy
tagú brigád 96-ot, addig a gép 
ennek kétszeresét, sót három
szorosát. Igv aztán megbarát
koztak. a géppel a brigád tag
jai. 

lUelegt'!sákány•-.·áltás 

Nagy résl'..e van ebben Ká
das István elvtársnak, az ag
regátor kezelőjének, aki mint 
affére gépészes ember nagy 
kedvvel fogott az „új szakmá
hoz", miután a kétnapos gép
kezelői tanfolyamot elvégezte. 
Váltig blztatta társa't Juhász 
Pá!yamesterrel és Huszti Jó
zsef elómunkás-,al együtt, hogy 
csak a kezdet nehéz. Ugy is 
lett. Homor Jánor elvtárs, pá
lyafenn1;artási főnök pedig ú,y 
akar;e fokoz,nl a gépesítés 
hatékonyságát, hogy a brigád 
létszámát két fővel felemeli. 
Ilyen létszám mellett két em
be··nek nem lesz rr,aid egyéb 
dolga, mint hogy a kiágyazást, 
P<ldk.anye<lést végezze, négy 

pedig áll,mdóan működ�ben 
tarts,i a vibratorokat. Igy a gé. 
pek kihasználása emelkedik, 
teljesítménye nő. a munka 
még inkább meggyorsul. 

Valamennyi szakaszon beve
zették a Nyefjodov-féle folya
matos kísbri,gádos felépítTnény

fennta.rtást. Ugyancsak. állan
dóan alkalmazott szovjet módszer ma már minden 5zakaszon a melegcsákány-mozgalom, amelynek lényege, ho;tr a 
hat tagú brigádban négy em
ber állandóan aláver, kettő 
pedig pihen, a csákány azon
ban sosem nyugszik, mert a 
pi!henők 8-10 talpfa után vált
ják a fáradók;at. 

Ilyen munkamódszerekkel 
májusban a szakaszok között 
tíz érte e a sztahanovista szin
tet. A pályafenntartási fónök-
5ég 102,41 százalékra teljesí
tette májusi íenntartá.si tervét. 

Az együttnui.ködés 
eredménye 

Van azonban még valami, 
ami szintén kitűnő hatáSlsal 
volt a jó tervteljesítésre: a 
szakvezetés és az üzemi szer
vek j6 együ!tmúködése. Ez 
különösen azért kívánkozik 
említésre, mert nem mindig 

féltő g&Bddal a gyermekért 
folyt a vita taggyúlésen, négy- lyezve, hogy a csomagok egy- tenni". Kisorolására nincs le- A felszabadulási versenybe11 szemközt, de aztán hamar ki- mást is tartsák. Előttük egy hetóség. győztes Megyeri Istvá11rbri-alakult az együttmúködés, s nehezebb láda, amely szintén Az ,.óvd az árut"-mozgalom gádja meglett férfiakból álb azóta minden ikét hétben párt- biztosítja szállitásJ,özbeni moz- nemcsak azt jelenti, hogy óva- Egyikük.•mási,k.uk már két há• ve.zetóségi ülésen beszélik. meg dulatlans.águkat. tosan rakodjunk. Mit sem ér ború vérzivatarát élte át-1 a termelés időszerű kérdé<leit, A rakodás tehát Jó, a rak- az óvatos rakodás, még a jó Együtt fogyasztják el ebédjükeresik a segítség módjait. A terület gazdaságosan ikihasz- kocsikihasznáLás sem, lha a pi- ket és közben gyerakeilk.ről főnök pedig a szombatonkint nált, az áruk szakszerűen el- szok tönkreteszi az árut. A le- ceszélnek. És ilyenkor lelheszokásos műszaki megbeszélé- helyezve, óva a suillítási ká- adási raktárnokO!knak az ilyen tetlen nem gondolni arra. sek.re meghívja Chincrányi roktóL Va,lamennyi kiildemé-

kocsit nem szabadna elfogad- hogy hogyan óvják meg őket elvtárs párttitkárt. Meg is van nyen feltúnö helyen elhel11ez- níu'k és ha már szabálytalanul az általuk átélt bor:ialmaktóL az eredménye. ve, kifel.é néz a. ;ól olvasha.-
elfogadtak, akkor Józsefváros- Ezért vfi.llalták, hogy terven Nagy gondot okozott például tóan. kiállított bárca. A bár- ban miért éppen a legkénye- felül elkészítik egy motor• 

nemrég a szak.vezetésnek a cák egyben azt is elárulják, sebb Co!lis kocsinak használ- kocsi sebességváltóját és há4 

fütóházi szellőzö-berendezés hogy a távolabbi rendeltetésű ják f
el? rom motorszálliió keretet. És áruk, a szabályoknak me.g- Olyan kérdések. ezek, ame- sorollhatnánk tovább; Micskó átalakításához rendelt cement- felelően, a kocsi belsejébe ke- lyeket érdemes megvizsgálni, János sztahanovista brigádja kupok ké<lése. A lábatlani rültek. A többi kocsiban is mozgósítani a dolgozókat a terven felül 200 darab hord-cement(l"Jár csak szeptemberre hasonló rend uralkodik. hibák kijavítására, hisz az rugó készítését vállalta, s;.mó vállalta a kupok szállítását. A 

Aud nem tetszik árukár nemcsak az élüzem Mihály rugókovács brigádja a lónök a pártszervezet segítsé- Józsefváros becsületét rontja, Béke Világtalálkozót 187 szá� 
gét kérte. A pártvezetőség Érdekes, mégis• elófÓrdul, hanem a vasútnak is súlyos zalékkal köszöntötte és sokan 
levelet intézett a cementgyár hogy a rendeltetési állomáso- károkat okoz, mert a megron- mások vállaltak i!J·en mun
pártszerve:retéhez. A közbelé- kon, hibáztatják Józsefvárost, gált áruért joggnl követel kár- ká

ő
t.

r
i.zz
· ,n„ rru·ndannufon u'gy „ 5 hogy a leadásnál egyes k.ülde- térítést a szállíttató fél = , - .. pésnek meg lett a hatása, 2 

________________ békét, mint ahogy Micskó Já. darab kúp egy hét múlva meg-
nosék, Baumann Szilveszterék; érkezett és nyolcat már fel ts ú1• csúcseredmény Rákosrendezőn Simó Mihályé!k, segftsü'k a szereltek. Szeptemberre, ami-
2500 küldött munkáját úgy, korra eredetileg ígérték. a lm- RáJloosrenae:ro áUmnás dol- ván külsős forgalmi szolgálat· al10gy Romhányi Ferenc és pok szállítását, valamennyit gozói csakúgy mint az első tevőt, Nagy László gurítási Fekete Ben;ámin és akkor beépítik és felújított szellőző negyedévet, a második. ne- elómunkást és a második mű-

, nem lehet kétséges, hogy „4 berendezéssel működik majd a gyedévet is élüzemként akar- szak valamennyi dolgozóját. béke mivelünlc gvózn.i foa", fűtőház. ják befejezni. Ebben az igye-
kezetükben az utolsó napok

Jelentkeznek ban jobbnál jobb eredmény�t 
születtek az állomáson. A jú
nius 22-ról 23-ra virradó éjjel 
például 38 vonattal 1610 ko
csit fogadtak. feltartóztatás 
nélkül és 1531 kocsit gurítot
tak le illetve rendeztek vona
tokká.' Ez ú; csúcsteljesít
mény. A jó munkáért dicsé
ret illeti Beleznai László ál
lomásiI'ányitót, Szalékai Ist-

Atlagos teljesítménye: 203 százalék 
a sztahanovista-ankét eredményei 
A második negyedévi ver

seny indulása előtt a Buda-
pest-Keleti pályaud var dolgo
zói sztahanovista-ankétot ren
deztek az élenjáró dolgozók 
részvételével. Az állomás kez
deményezéséhez a fűtőház és 
a Műszaki Kocsiszolgálati Fő
nökség dolgozói is csatlakoz
tak, úgy hogy a sztahanoVista 
ankétból tömbértekezlet lett. 

Az ankéton több határozat 
született munkánk. megjaví
tására. Most, a második ne
gvedév befejezése előtt a ha· 
tározatok habá:sa jó eredmé
nyekben jelentkezik. Büszkén 
jelentjük, hogy induló V'?11"1· 
taink késését 0,5 százalékra 
csökkentettük, ami kiemelke
dő tel;esitmé11y. A tolatások 
jó meg.szervezésével felszá-

mo!tu.k eddigi l.ema.radásuw 
kat a fajlagos kocsimozgatás
nál és ennél a tiervt<hiyezónél 
110 százalékos tervteljesítést 
értünk el. Fels?..ámoltuk a ko
csifordulónál is első negyed
évi elmaradásunkat. Kereske
delmi szolgála:tunk a kocsi
kihasználás 104 százalékos 
élüzem szintje fölött 118 szá
zalékra teljesítette ezt a ver
senypontot. Budapest·•Déli pá
lyaudvarral való párosverse

Negyedszer sorsolják 

a Harmadik Békekölcsönt 

nyün.kben is az élre kerül· Június 29-én Siófokon ne· 
tünk mert amíg az első ne- gyed.szer kerül sor a Harma
gyedévben minden hónapban dik BékekölCISÖn kötvényeink 
alul maradtunk, addig ápri- sorsolására. Ezúttal újabb 59 
lisban 3:2, májusban 5:1  millió forintot fizet vissza ál
arányban nyertük meg a pá· lamunk a dolgozóknak. 
rosversenyt. A Harmadik Békekölcsön 

Szécsényi Géza 
I 

negyedik sorsolásával együtt 
OB-elnök egymilliárd 889 millióra emel-

Budapest-Keleti pályaudvar kedik a visszafizetett összeg. 

Simon István, a Szolnok! J.iróműJavító �V • . Yl!I, osztál)'.ának . ten
qelyuzterqáiyosa 203 százalékos lelJes,tmunyevel seqfti az üzem 

tervének leljesltését. 
(Kovács Géza !elv.) 
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Végig a Balaton mellett (/.) Érettségi a vasúti pályafennrortási technikumban 
'úton vagyunk, hogy meg- gedh.etetlenül szükséges sárga 

nézzük: hogyan· csinosítj9.k, murvát. A déli oldalon általá
hogyan tartják rendben a ba- nos a panasz, hogy a pécsi 
latoni állomásokat. Most csa.k igazgatóság II. osztálya az 
a déli résszel ismerkedünk. idén nem látta el murvával az 

úllornásokat. Tegnap fergeteges szél tépte Balatonföldváro.n az álio-

Igy is van. Az évi munka Az egyik hosszú asztal mö-
után piher.ni, üdü'ni vágyó gött a diákok izgatottrui, a 
dolgozókat kellemc:.an érinti a másik mögött a tanárok, szin
gondozott, c�inos, tiszta állo- tén izgatottan . . .  A jövő mű
más. jó fényt yq a vasutasok szaki tisztjei tesznek itt bi· 
munkájára. Megvan tehát az zonyságot arról, mit tanultak 
értelme hogy állomásaink az a:, elmúlt négy évben. S „v1zs

eddiginél is többet törődjenek gáznak" tanárjaik_ �: eredmé
területük, épületeik és környe-

1 
nY.es volt-e tanitas1 mód5ze

zetük tisztaságával, csinosítá- ruk. 
sával. A 4íd. érettségizik . . .  Az asz. 

tály első csoportja van soron : j elmaradás éppen a gyakorlati 
két lány, két fiú. A magas, fe- oktatásnál. 
kete, határozottnak tűnő Gei- * 

ger Éva, a szelídebb Mánya A magyar feleletek általá-
Anna, s a fiúk: Csákányi Pál ban íól sikerülnek. 
és az eminens tanuló, az osz- - Köszönöm, elég - sza. 
tályelsó, a „büszkeség" :  Fresz kítja félbe a felelőket az elnök 
János. Reggel nyolc óra. Az el- határozott h311€ja, s ilyenkor 
nök már a kérdések között feszült figyelem követi az eJ. 
matat, aztán az ünnepélyes nök mozdulatát: most 06Ztá. 
csendben átnyti}tja az első té- lyo.z, vajon hányast ad? . . .  

a vonalmenti fákat. Még most másépület valóságos kastély is sötét fellhók úsznak az ég benyomását kelti. Szépségét az alján. A Balaton haragoszöid elótér rontja. akárcsak a töbvizét fehér tarajú hullámok bi állomásét. Hiányzik a kedcsipkézik. Szeszélyes idő: a ves sárgaszínű „gyep", a murkövetkező negyedórában már �·a. Földváron még most sem silt a nap, egyszeriben megvál- szerelték fel a kutat. Az utatozík minden, a „magyar ten- sok szinte ötpercenként kereger" derűsen kék lesz, az ildü- silt az ivóvizet. A IV-es pályalók arcán boldog öröm csillog. mesteri szakasz elkésett a pe-

------0-0------
teleket, magyar irodalomból. 

- Pati, mit kaptál? 
Az első zavar Mánya Anna 

történelem feleleténél adódik. 
•rétele a szabadságharcról ,&ól 
s zavarában összecseréll 
\919-el, a proletárdiktatúrá
val. Arról beszél, hogy a gye
rekeket nyaralni vitték, hogy 
biztosították a 8 órás munka
időt . . .  A tanár megállítja, he
lyes útra vezeti s ezután értel
mes mondatok, okos gondola
tok következnek s így - ha 
jól „osztályoztunk" - a köze
pest biztosan megkapja. 

Még szabad beszélni egy ,pilVasútépítő munkások között lanatig. De máris elfoglalják 
Tömítik, döngölik a kavicsot. helyüket, hogy hozzákezdjenek 
Biztoo alap kell a 24 méteres a tételek kidolgozásához. A 
sínnek. Biztosan mehet majd jegyzetpapírra egy-egy szó ke
rajta a 424-es. rül. emlékezt�t��; _aki Vörös-

Siófok . .  , Elsó állomásunk, re n vasszerkezete és a váróter
Minden újrafesti,e, tisztaság, mi padok festésével. A virág
rend. Mindezt jól kiegészíti az ár-vak szegélyét nem hozták 
Utasellátó: csinos kerti aszta- rendbe. Pedig Biczó József és 
1ok, székek, virágok. A váró- Béza János málházó is segít 
termek. a mellékhelyiségek, nekik: a felvételi épület két 
az előtér, gondos kezek, Aradi olr;alán húzódó élősövényt sza
'Jánosné és társai munkáját bálvos mértani testté nyesték. 
dícsérik. Az őr.házaknál Szc1J5 Fonyód is várja az úi kön
'La.jos váltókezeló a motorja a töst : a sárga mezt, de úgylát
csinosításnak. szik hiába. Kovács János pá-

- Szeretem a szépet, szere- lyamester a múlt évról ma
tem a t,"irágokat - mond.i'I radt murvával tölti fel a kita
Szabó elvtárs. - Nem is hi- posott részeket. Bilszkén emlí
szik, mennyire vágyom közé- ti a Szabadság-üdüló jef!Yki
jüTc, sietek hozzájuk. Eszünkbe adóőrségét. mint a vonal dí
jut a régi magyar közmondás: szét. Szentpáli János pályaőr 
t,A1d a virágot szereti, rossz gyönyörű virágágyai, szikla
ember nem lehet". És talán kertje. a maganevelte leanda
hozzátehetnénk: az ilyen vas- rek és buja muskátlik gyö
,utas a munkáját, a vasutat is nyörködtetik a nézőt. A nap 
,jobban szereti, vigyáz rá, órzi, fénye még élénkebbé teszi a 
-0vja. Szabó elvtárs is így van frissen felszórt sárga murva 
'Vele. sz{nét, amit még a múlt nyá-

Az állomás részt vesz a ron tett félre. Szentpáli elvtárs 
szakszervezet által indit.o:t or- két év alatt kilencszáz forint 
szágos tisztasági versenyben, 5 jutalomban részesült, a meg
emellett külön vetélkedés fo- állóhely gondozásáért, csinosi-
1yik a pécsi és a szomb-.thelyl tásáért. 
igazgatóság balatoni állomásai - Ha adunk magunkra -
között. Errefelé azt állitják, 

1 
mondja - mind;árt másként 

hogy a zalai oldal vezet a ver- néznek ránk az utasok is. Va
senyben, mert megkapták már la.hogy közelebb kP.rülnek hoz
az elótér csinosításához elen- zánk, vasutasokhoz. 

Fajlagos kocsimozgatásban 180 százalék 

Borsosberény llllomllson teljesít szolqlllatot Zaqyva Istvánné 
málházó. A kocsifordulóldőt 1 10. a fajlaqos kicsimozqatási tervét 

180 százalékra teljesíti. 
(Kovács Géza felv.) 

TÍZ SZABAD ESZTENDŐ 
A „Szocialfata Va

sútért" felszabadulásunk 
10. évfordulójára: és az 
5. vasutasnapra hirde
tett pályázatára beérke
zett pályamű. A be
küldési határidő: július 
hó 15, 

Általában az jellemzi az em
bereket, hogy hamar elfelejtik 
azokat az eseményeket, ame
lyek az életilkben kellemetle
nek voltak. 

Nem szívesen gondolunk a 
felszabadulás előtti rossz na
pokra, munkakfüiilményekre, 
az 1943--44. évi légiriadókra. 
bombázásokra. De ha mégis 
eszünkbe jutnak, elborul a te
kintetünk, ökölbe szorul a ke
zilnk. 

Elborul a tekintetünk, ha 
arra gondolunk mi, munkás 
emberek, hogy milyen rossz 
körülmények között dolgoz
tunk. A Szegedi Távirdainté
zöség dolgozói például egy 
épületben. egy esztere;apadon 
végezték a munkájukat, 
ugyanitt a mázolási munká
kat és egy szűk, piszkos desz
ka épületben a kovács munká
kat. 

anyagi károkon kívül több 
munkásember életét oltották 
ki a légi bombák. 

Igy volt ez 1944. augusztus 
20-án délelőtt 11 órakor is. 
Megszólaltak a· szirénák és 
már jöttek is az amerikai 
bombázók, szórták a pályaud
varra és környékére a pusztí
tást, a halálthozó bombákat. 

Amikor elmúlt a légiriadó, a 
mezőre menekült és most visz
szatérő ember szeme elé szo
morú kép tárult. Romok, por, 
p(szok mindenfelé , ott. ahol 
eizy órával ezelőtt a vasutas 
dolgozók és a szállítók végez
ték mindennapi munkájukat. 
Ami még megmaradt a bombá
zások után a távirdaintézőség 
vagyonából, azt elhurcolták 
Szegedről a német zsoldosok. 

Ilyen állapotban találta 1944. 
ősz.én a felszabadító szovjet 
hadsereg a szegedi vasutas 
műhelyeket, munkahelyeket. 

* 

1944. október 1 1. Elmúlt a 
vihar, újra kisütött a nap Sze
ged városa és a szegedi vas
utasok felett. Megindult a 
munka: újjáépíteni a háború, 
a bombázások által tönkretett 
műhelyeket, lakóépületeket, 
vágányhálózatot, jelzőberende
zéseket, hidakat. 

B0SZK2N ALL a nyíregy
házi szép vasútállomás, hirdeti 
népünk alkotóerejét, munkáját. 
Az új állomás helyén tíz éve 
még a lebombázott régi épület 
kormos falai rémítettek. Aki 
látt.a és látja az újat, különb· 
séget tehet a múlt és a jelen 
között. A nyíregyházi vasuta
sok sem felejtik a bombaszán
tott.a pályaudvart. 

A szétrombolt vágányok 
helyreállításakor nem ügyel
tek arra, hogy szakszerűen ka
vicsba ágyazott talpfákon fe
küdjön a sínpár. A vasúti köz
lekedés gyors helyreállítása 
volt a fontos. Szétszaggatott 
síndarabokból „tákolták" össze 
a vágányokat. Ezek csak k01·· 
látozott teherbírású vonatok 
közlekedését bizt06ították. S 
most az állomás területén 22 
vágányt át kell építeni. A 
munkát több mint száz mun
kás végzi. 

Hatházi József btigádja a 
vágánybonlásnál dolgozik. Por
táldarukkal emelik ki helyéről 
a toldott, foldott régi vágányt. 
A gép szinte kiszakítja a ka
vicságyból a bordákat. Nyomá
ban Tőkés Ferenc b1igádja 
szedi ki a tíz évvel ezelőtt ösz· 
szekapart ágyazatot. Kavics, 
zúzottkő, korhadt fadarabok, 
vagondarabok, bom baszilánkok 
kerülnek elő: a háború tete-
mei. 

- Va.jon kit öU meg ez a 
bombasziiánk? - kérdi Csáki 
István, kezében egy előkerült 
tenyérnyi rozsdás szilánkot fel
mutatva. 

Egy percre megáll a kezek
ben a szerszám, földre eresz
kedik a csákány és a szemek 
rettenve nézik a gyilkos vasat. 

- Dobd et Pista. Ne juttasd 

e.�ziinkbe a m·úllat - mondja 
az egyik munkás - jó tuz a 

vasgyújtő fiúknak. 

Csáki István egy villanyosz
lop tövébe dobja, aztán tovább 
folyik a munka . 

TAVOLABBI VAGONBOL 
SZORJAK a zúzott követ. Ez 

1<e1-ül majd az új ágyazatba. 

Ezeknél a kezdó munkála
toknál nem voltak egyedül a 
távközlő szolgálat dolgozói. Se
gítségükre siettek a szovjet 
műszaki csapatok, közös erő
vel és bizakodással foglak 
munkához a vasutas dolgozók. 

A felszabadult ember biza
kodásával a szebb, a boldo
gabb jö\·őben. 

:i,. 

Azóta tíz év telt el. A tíz év 
után ha kimegy az ember 
Szeged-Tisza pályaudvarra és 
megkérdezi a vele szembejövő 
vasutas munkatársát. hogy hol 
találja meg a távközölő szol
gálat II. sz. szerelésvezetooé
gét, akkor az sz.éles, nagy kört 
ír le k;;zével és azt mondja: 
.,ez itt mind az." 

Azt szoktuk mondani a csin
talan gyerekre: .,nem fér a 
bőrébe." Hát ezt mondhatjuk 
a szerelésvezetóségre is. Hát 
bizony nem fér. épültek a mű
helyek műhelyek után, kovács
műhely, eszterga-, asztalos-, 
festő-, csiszoló-, jelzőket készí
tő műhely és még lehetne so
rolni a 12 műhelyrészt, amit a 
felszabadult, boldog ember 
épített és szerelt fel korsze
rűen a tíz szabad esztendó 
alatt, és még mindig kevés. 

Sokkal többet kíván az egy
re fejlődő országunk, az egyre 
korszerűbbé váló, fejlődő vas
utunk. Ebédlő, mosdó, öltöz.ők, or

vosi rendelőt - ezekról még 
beszélni sem lehetett abban az 
időben. 

összeszorul a szívük a dol
gozóknak, ha a bombázásokra 
gondolnak, mert például a 
Szeged-Tisza pályaudvart ért 
bombázások által okozott 

Igy indult meg a munka 
Szeged.,-Tisza pályaudvaron 
is, a mostani II. sz. szerelés
vezetőség helyén. Először a 
felszaggatott vízvezeték hely
reállításán dolgoztak. Biztosí
tani kellett a vízellátást a pá
lyaúdvarnak. 

11-
1955. nyara, reggel 6 óra. 

Sietős léptekkel kettesével. 
hármasával vidáman beszél
getve érkeznek munkahelyük
re a most mát nagy létszám
mal és korszerűen felszerelt, 
egészséges múl:lelyekben dol-

- Adj csak egy pohár vizet marty bazafISagarol beszél, 
Marika! - szólítja oda a víz· odaírja: Szózat, Honszeretet, 

hordó lányt Pásztor István. aki Déry Tibor Felelet című 
A lány teletölti a poharat, 

1 
regényéről, an�. papír)án �z 

hogy lecsorog a víz a földre. szerepel: nagy v1tál� a _P�- es 
Az idős munkás egyhajtásra munkásabrázolás kerdeseben ... 
Az idós munkás egy hajtásra Aztán feláll az első, Csákányi 

megissza és még eggyel kér. Pál, s felelni kezd. 
- No, most jönnek a nehéz 

tárgyak - sóhajt Geiger Eva. 
- Matematika, alépítmény, 
felépítmény. 

Jólesik a víz a sültszalonnára. * 

Letörli homlokáról az izzadt
ságot, aztán folytatja a mun
kát. 

Vezényszavakat hoz a meleg 
szellő. 

- Hooó rukk! . . .  Hooó 
ruk.l{!  . . .  húúzd meg! . . .  

Z. Kiss Sándor b1igádja ing
ujjra vetkőzve illeszti helyére 
a sínt. Karjukon kidagad az 
izom. 

- Jól van - mondja Román 
Mihály elvtárs, aki a vágány
építési munkálatokat irányít
ja. 

A l\fUNKASOK KIFÚJJAK 
MAGUKAT, pihennek egy ki
c-.sit. Aztán újra hallatszik a 
vezényszó: - egv kicsit jobb
ra . . . még egy kicsit . . . még. 
Jól van. Elég. 

l\Iérik a nyomtávot, a víz
szintet. Amott talpfát fektet
nek a kózuzalékra, mert terv 
szerint az állomáson elektro
dinamikus berendezést építe
nek a közeljövőben és a beton. 
alj alkalmatlan lenne. Román 
elvtárs újításával végzik a 
síngombolást. A talpfabóJ nem 
szedik ki a csavarokat, csak 
meglazitják. annyira, hogy be
helyezhessék a sínt. Az i\ló
megtakarítás mellett előnye 
az új módszernek, hogy nem 

lazul ki a c5avarmenet. 
Romím elvtárs a pártjelvény 

mellett büszkén viseli az „Ér
demes vasutas'' jelvényt is. A 
vasútépítők felaján1ották, 
hogy a hátralévő vágánvok át
építését egy hónappal a határ
idő előtt befejezik. Ha teljesí
tik felajánlásukat, bizonyára 
még több dolgozó mellére ke
rül kitüntetés. 

Orosz András 

gozó szerelésvezetőség dolgo
zói. Hangos .. szabadsá11"-gal, 
vagy jóreggelttel köszöntik 
egymást és az öreg kapust, 
Csikós József bácsit. Ki-ki 
megy a különálló, szép. égész
séges, tágas, új épületben elhe
lyezett öltözőjébe, műhelyébe. 

A nagy, tágas ebédlő. mellet
te a tálaló, készenléti helyi
ség. mosdó, fürdőhelyiség kor
szerűen berendezve: mind a 
dolgozók kényelmét biztosít
ják. 

Az első érkezők között ta
láljuk Teleki Lajos és Józsa 
József elvtársakat. akik vidá
man mondják, hogy nézzünk 
széjjel „birtokunkon", munka
területünkön. Hangos szóval 
mondják, hogy .. nem ·a tér
dünkön eszünk. mint eze'!őtt 
és nem hide11 ebédet, hanem 
fr;_ss ebédet. a szénen beren
dezett ebédlőnkben." 

A megváltozott munkavi
szonyokról beszél Kiss Sándor 
festő is, arról a megbecsülés
ről, amiben része van. mint 
idősebb dolgozónak. Elmond
ja. hogy a festési munkák egy 
részét ma már géppel végzik. 
Addig, amig a múltban saját 
ruháját szaggatta. ma munka
ruhát kap. 

A megbecsülésről beszél a 
továbbiakban a fiatal Bálint 
Júlia, 18 éves mázolósegéd is. 
Elmondja, hogy az ipari isko
láról került ide, semmi gya
korlattal nem renc'elkezett. 
de az idősebb munkatársai se
gítségével megbecsült dolgo
zója a szerelésvezetőségnek. 

A bejárat elótt nagy dicső
ségtáblát látunk. rajta az 
üzem büszke«égei :  ll1őese Ká
roly esztergályos, az egyik leg-

A Vasúti Pályafenntartási Valahogy így sóhajtott, ilyen 
Technikumnak ez az első osz- gondterhelten, négy évvel ez
tálya, amely elhagyja az isko- előtt i.s, amikor a technikum 
lát. A technikumot a MA V első osztályanak első órájára 
alapította, azzal a fontos és elment. 
nagyon helyes céllal. hogy biz- - Köszönöm, elég - hallat
tosfü,a a MA V műszaki tiszt- szik újra az elnök szava, s 
jeinek utánpótlását. Ehhez Geiger tva mosolyog. Alépit• 
azonban hozzá kell tenni : ép· ményből felelt, ám alig beszélt 
pen a gyakorlati oktatás terén három-négy percig, félbeszak!
van ok panaszra. Miért? tották: látszik, hogy nagyon 

Az érettségi bizonyítvány- tud . . .  
ban ez a hat tárgy srerepel: S a többiek is kitesznek ma. 
magyar, történelem, matema- gukért. Csákányi Pál a gépe
tika, felépítmény, alépítmény, sített vágányfek-tetés előnyei• 

röl tart érdekes „kiselőadást", múhelygyakorl-at. Nem vélet- az imént · még kissé félénk len, hogy ebben az osztályban Mánya Anna a felépítmény 
is, de a többiben is, a l�ggyön- történetét ismerteti. Már nem 
gébb eredmények éppen mű- ,.drukkolnak", a kezdeti izga
helygyakorlati:>ól vannak. Ta-

, 

lomnak nyoma sincs. 
lán azért, mert az elméletet * 
nem tudják a gyakorlatban A négy érettségizett közül 
megoldani? Bizonyára ilyen Fresz János jelentkezett egye
diák is alrad, ám a többség - temre. Kitünő tanuló, érettsé
jogosan - panaszkod±k: az is• gije is kiválóan sikerült. 
kola műhelyének elhanyagolt - Mérnök szeretnék lenni 

Yoltára Maga az iskola is - mondja - és aztán, mérnö
,, társ bérlő" csupán, egyetlen ki minősé(}ben a va,..<útho.: ke• 

rülni. em't1ete van · · · Most. adódna a 
Csákányi Pál, · Geiger Eva, Váci úton egy remek helyiség; Mánya Anna néhány hét múl• az J;:pületgépészeti Technikum va munkába állnak. 

Budára költözik. Az Oktatás-
ügyi Minisztérium Tervosz
tálya azonban a korszerű labo
ratóriummal. műhellyel felsze
relt iskolába általános gimná
ziumot akar helyezni, noha a 
MAV két más épületet is fel
ajinlott érte. 

Mindezt talán nem is ten· 
nénk szóvá, ha itt az érettsé
gin, az osztályzatokat vizsgál
va, nem volna szembetűnő az 

öregebb dolgozója az üzem
nek, a szakma kiválé dolgo
zója, aki állandóan selejt nél
kül dolgozik. Itt látjuk Török 
József hegesztő ötszörös szta
hanovista. a szakma kiváló 
dolgozója, Csókási István szta
hanovhst.a kiváló dolgozó kő
műves, a szerelésvezetósé� ve
zetője, Polacsek József, kétsze
res jelvényes sztahanovista, 
többszörös újító aki egy 
újításáért 20 OOO forint újítási 
díjat kapott - fényképeit. 

Tudják ezek a dolgozók és 
velük együtt munkatársaik, 
hogy a többmillió forintot érő 
vagyonukat, amit a tíz éve 
felszabadult dolgozó nép adott 
a szegedi szerelésvezetöség 
dolgozóinak, csak jó munká
val, becsületes helytállással 
tudják meghálálni. 

Nő, fejlódik a s.zerelésveze
tőség. Szegeden, a Jókai utca 
4 szám alatt gyönyörűen be
rendezett, gépekkel felszerelt, 
40 ipari tanulót foglalkoztató 
tanműhely áll rendelkezésére 
a távközló- és biztosítóberen
dezési szolgálat jövó generá
ciójának. 

Itt dolgoznak, tanulnak a 
fiatalok. A fiatalok közül, akik 
a szorgalmukkal is kitűntek. 
Domonkos Mária, Balla. Mar
git, Máté Gyula II. éves tanu
lók elmondják, hogy nagyon 
boldogok, hogy ebben a kor
szerűen berendezett tanmű
helyben sajátíthatták el ezt a 
szép mesterséget. Sokat kö
szönhetnek - amint mondják 
- a 600-as MTH-iskola neve
lóinek, Muránui Istvánnak, 
Kurucsai Lajosnak, akik 
mindegyik tanulóval úgy fog
lalkoznak, mint saját gyerme-

-Szeretnénlc jól megállni a 
helyünket, hiszen mi vam;v.nk 
a technikum első fecskéi: egy 

kicsit rólunk ítélnek majd és 
ez nagy fele'!ősséget jelent -
magyarázza Geiger tva. 

Látni, hogy ezt a felelás.sé
get komolyan veszik. Legalább 
olyan komolyan, mint az érett
ségi vizsgát - ahol az előbb 
olyan remekül helytálltak . .  : 

Gáti Károly 

külckel, hogy mint jól képzett 
műszerészek, lakatosok kerül• 
jenek vasúti szolgálatba. 

Az emberről való fokozot
tabb gondoskodás megköveteli, 
hogy helyben álljon. rendelke
zésre üzemi orvos is. Most, az 
egyik épület építésén dolgo
zó kőművesek. segédmunkások 
örömmel mondják, hogy az 
orvosi rendelőt építik, ez az 
orvosi rendelő is az igényeket 
kielégítő módon lesz felszerel· 
ve. 

43 szerelókocsi, ágyakkal, 
mosdóval, konyhai réssz.el fel· 
szerelve biztosítja azt, hogy a 
dolgozók az ország bármely 
részén végzett munkájuk 5-0-
rán kényelmes, nyugodt pihe
nést nyújtó szállást találjanak 
napi munkájuk után. 

Hatalmas lépés az. amit a 
szegedi távközlő- és biztosító
berendezések II. szerelésveze
tősége megtett a fejlődésben a 
tíz szabad esztendő alatt és ez 
bizonyíték arra, hogy dolj!ozó 
népünk. pártunk vezetésével 
tántoríthatatlanul halad előre 
a szocializ.mus építésének út
ján. Azt jelenti, hogy a szere· 
lésvezetöség dolgozói a követ• 
kező idők során feladataik 
végzésében, terveik teljesítésé
ben még szilárdabban hel,t 
foenak állni. 

Jó munkával, bec:sOletes 
helytállással köszönik meg 
mindazt, amit a tíz szabad 
esztendő alatt munkájuk ered· 
ményeként a dolgozó nép álla· 
mától kaptak és amit a ma
guk hasznára, népünk javára 
fel tudnak használni. 

Sziládi Sándor 
Szegedi igazgatósáa 



1955 Jt}NIUS n. SZOCIALISTA VAS"Ú�RT 
A versenynyi lvánosság a Háman Kató fűtőháznál Egy irányvonat útia 
Lapunk 1954. október 16-i 

számában cikket közöltünk a 
Rámán Kató Fűtőház szemlél
tető agitációs módszeréről. 
Cikkünkben bíráltuk, hogy a. 
t,ersenytáblán a. feliratok f'ég
múlt eseményekre „mozoósíta.nak". Most megvtugáltuk 
mennyiben változott azóta a 
helyzet. 

lókat, míg végre kisütötték, olvasha>tó, de hiányoljuk azt, Folyik a küzdelem a vasuti 
I 

munkáját, a népgazdaság hogy ki az illető büszkeség. hoq nem írják ki a fűtők szállítás önköltségének esők- szempontjából pedig a leg-Az udvaron egy másik táb-- nevet. kentéséért. All a harc a gaz- gazdaságosabb. Mégis, ezt a la is áll. teljesen üresen. A A másik táblán a kocsimú- daságOS6ágért, a takarékossá- nagyszerű mozgalmat sokszor felirat pedig: ,,Akikre nem va.- hely és a széntér legjobbjait gért. lélektelenül elbürolrratizáljuk. gyunk büszkék". Hát ilyenek sorolják fel: a harmadik táb- A fuvarozá�i költség leszál- Kövessük csak születése per-- legalább Js a tábla tanú- lán pedig a mozdonyjavító litásának egyik hathatós szov- . _ gyi.k irál sága szerint - nincsenek. legkiválóbbjainak nevét olvas- jet módszere a rakodással kép- cetől kezdve az e lY-Nem hisszük, mert épp a fő- hatjuk. zett irányvonal Ez a mo�a- vonatot, lássuk csak, mi fékezi nők elvtárs panaszkodott, hogy De nem találjuk meg a táb-- lom egyszerűsíti a forgalom útját? 
* sok baj va!.1 a_ munkafegy�l�- , lán annak a két fiatal moz,.. / fk fi - Büszkeségeink. mel. Megtor.!ent az utóbb_, .. idő- donyvezetőnek a nevét, akik Gyors, e iismeretes össze6 íf6s Ez- a szó olvasható a fűtőház ben, hogy tobb<;n nem Jottek a DISZ-kongresszus tisztele- A MAHART (a régi „Sza- Buda.pest-SOToksá.ri út állo-udvarán elhelyezett kékszínű szol�ál.atra. Emiatt nem . tu�- tére túlsúlyo,; vonatot vittek badkikötő") árui igen alka!- más dolgozói. Szívügyük az állványon. Az üveg mögött tak idobe� mozdonyt adrn Ra- Szolnokra. és Hatvanba. A masak irányvonat ·képzésére. irányvonatok képzése. Való-ne.,,,, fénykép és négy vörös kosrendezonek ki La.b ·th. J · .,., . . 

· 
· szolno vonat - a a- A szovjetunióbeli vasércet, a sécggal „lázban égnek": terve-vándorzászló. A fényképeken M,er� nem

?
fordulnak a nyil-

nos vezetésével - fél órával bulga't•i·ai mangán.ércet, a fo- zésüket valóra tudJ'ák-e vál-mozdony·ok. mellettük a ván- vánossaghoz t é . · később indult, s pon osan r- l"ami sódert - mín�árom tani? Mert sok-sok nehézség-dorzászló tulajdonosai. . Biztosan ha_�ználna, ha m�g- kezett. A táblára ki kellene , Egy hiba csúszott azonban a latnák a nevuket azon a_ tab- már másnap írni a jó eredmé- nélkülö:i!hetetlen alapanyag - gel kell megküzdeniök: az szépen elkészített táblára lán, amelyre _azol� kernl�e�. k t. az uszályokból hatalmas mar- üres kocsik, a tartalék, a gé-Mégpedig az, hogy az ismeret- akikre nem bi.tszkek a futo- nye e . • . kolók öntik a vasuti kocsikba. pek és szakaszok, a vonat út-len "nem tudja, kik a fűtőház ház becsületes dolgozói. A kapunál van a „Dicsoseg Az ércet a miskolci Kohászati jának bizt.osítása, a rakomány büszkeségei. A név és az ered- A versenyeredményeket há- tábla'', am�lyen 1;l fényképek Készletező Vá!lala.t várja, hogy kiegészítése mind olyan k.érmény ugyanis nincs feltüntet- rom hatalmas tábla mutatja. m_ellett 1Szov7g '.s van, ső_t :  szétossza a borsodi medence dés, amely a bonyodalmak ve. Az elsőn ez áll: .,VI. 20. Uta- n�v 1_s. Egy hibá3a va?: me_g kOlhóinak feneketlen gyom- láncolatát rejti magában. Megkérdeztük Csete István zók:" :E:s alatta fehér krétával mindig a. f;lsZO:b�dulá;Si mu- , rábá. A körültekintő, jól össze-elvtársat, a pártbizottság agit. a ne,·.�k: szak eredmenyeiroZ szamol b�. Már a MÁV Budapest-kNwtő h�ngolt ?"unk� ere�_Y: prop. titkárát :  - Ki ez a. moz- - Biró SándOT és brigádja Javítani kell ezeken a hib�-
kirendeltségénél megkezdődik k:nt, 22 _ora �áJban a kik?to-donyvezető? a 424--247-es mozdonnyal, a kon, mert a verseny jó es , . . .. ból megerkezik a szomszedos _ Hát ezt nem tudom, de 1712-1713. vonatnál 40 mázsa gyors nyilvánossága nagyban l az � �e�állomasra kuldendó I pályaudvarra az irányvonat azonnal keresek valakit, aki szenet takarított meg. előremozdítaná a munkaver- kocsik iranyvonatokba tere- elegye. Szilágyi Orbán kocsi-megmondja. Fejes Sándor 32 má;l.5át, La• senyt. Reméljük, hogy erre a lése. Kitúnő szervező-munkát mester és bristádja gyorsan el-Jön is valaki, az-t mondja: báth Já.nos 29 mázsavB!; fo� közeljövőben sor kerül. végeznek a kirendeltség és a végzi a kocsik rendezését, ki· _ Zá.ftra., vagy ki. gyasztott kevesebbet. Kovesdt - Dehogy is, PauUscsá.k az! 

!
István 539, Rónai István 461 t,Segitségül" hívtuk az OB- tonna _tú1;súlyt tová�bít.ott: . elnök elvtársat, a közelben ál- A tablan még tobb nev 1s 

A kocsikirakás meggyorsításáért 

Kun Kkoly Sülto .illomás f61l&ke •llan<!óan -szorgalmazza a kocsik ' · · be. és kirakását. · (l'erkLs Emu felv.) 

Június 12-én 9 óra 31 perckor Gyórből-Alsóőrsre „in
duló" 7122-es vonat hetven perc késéssel indull A menetrendszerinti indulás előtt pár perccel a szerelvényről - nem tudni miért - lekapcsolták a mozdonyt. Nem mondhatók szívderítőnek azolk a megjegyzések, amelyekkel az utazó.. közönség a vasút dolgozóit illette. Erre - a késésen túl -a forgalmi szolgálattevő udvariatlan magatartása is okot adott. A fútóházban volt mozdony, núért indult akkor .késve a vonat! 

goz,ni az üzembe, otthagynak a mezőgazdasági munkák idején. G!ocse'k Bálint elvtárs, OB-elnök szívügyének til.rtja a felvilágosító munkát. Azon fáradozik, hogy megismerjék, megszeressék a gyári munkát a falu dolgozói. Hűséges segítőtársa Hercegi!. elvtárs, biza1mi, aki egymaga majdnem száz tagot szervezett a szakszervezetbe. Minden nehézség mellett jó érzés arról tudni, hogy fö gondunk a munkaerőhiány, hisz nem is olyan régen, a Hor1fuy-időszakban bi• zony sokszor többen ácsorog-
* tak a kapu előtt munkáért, Billislcb Anfal mint ahányan a gyáron belül Landler Jenő Járómújavító ŰV dolgoztak. Sok gondot okoz üzemünk- Örömmel számolok be arról, ben a munkaerőhiány, hisz hogy végre vállalatunk nem szőlőtermő vidt'!k �-· mienk és küzd anyaghiánnyaL Most rajsokan, ha el . is Jonnek do!- tunk a sor, hogy becsülettel 

Gyorslordulók 

-, teljesítsük tervünket. ígérjük, nem fognak bennünk csalódni. Szentgáli István 

fűtő, majd késóbb mínt mozdonyvezető. Ismerem dolgozóink természetét, anyagi helyzetét, szakképzettségét, családi körülményeit és mindezek szem előtt tartásával szabom meg feladataikat. Azonban nem elég megszabni a feladatokat. Másképp megy a munka, ha a dolgozó tudja, hogy mit miért tesz. Ezért igyekszem a feladatokat részletesen megmagyarázni. Soikra becsülöm a nevelőmunkát. Előfordult, hogy az egyik fűtő fizetésekor kevés pénzt kapott - nem volt jutaléka. Ot'Q1on összeszólalkozott az asszonynyal, el,keseredett, itt akarta hagyni a vasutat. Beszélgettem vele. Megmagyaráztam, mit hogyan tegyen, hogy a népgazdaságnak is használjon és az ő fizetési boríték.a is duzzadtabb legyen. Azóta Orosz Bertalan - mert róla van szó - példainutató szorgalommal végzi munkáját. A múlt év őszén egyik útunk után brigádunk felkereste a fűtőház pártbizottságának titkárát, Pjotr Ivanovics elvtársat. Jelen volt a beszélgetésnél 
Pjotr Jendomckij komszomoltitkár is. Beszámoltam Pjotr Ivanovicsna.k legutolsó útunkról. Gyümölcsöt, főzelékfélét, élőhalat szállítottunk - csupa olyan árut, amelynek gyorsvonati sebességgel kellene rendeltetési helyére jutnia. Ezzel szemben mi történt? Armavirig még csak eljutottunk. Ott azonban vízvételre meg kellett állnunk. Mire lekapcsoltuk a mozdonyt, vizet vettünk, kitisztítottuk a tűzszekrényt sok idő telt el. De a java még hátra volt: a kö:obenső állomnsokon itt is, ott is feltartóztattak bennünket. Hogy lehet ilyen körülmények között nagy gyorsaságot elérni? Nem lehetne a Nyevínno
miszka.ja-TyihOTeckaja. szakaszon mellőzni a megállást? Sokat törtük ezen a fejünket, számításokat végeztünk és elhatároztuk, hogy megpróbáljuk. 

áll, tolat, elindul, nagy a glzfelhasználás. Ha tehát megállás nélkül haladunk át az állomásokon. akkor csökken a gózfogyasztás, tehát kevesebb víz• re van szükség. Pjotr Iva.novics figyelmesen végighallgatott bennünket és megbeszélte a dolgot a fútőház főnökével. Ezután együtwsen elmentünk az osztályfönök<;égre: ahol engedélyt kapbn.;; a kísérleti útra. A mozdonyt gondosan előkészítettük. Felflissítettük a csapágytokokban a kócot, olaijal Jeöblítettük az olajozók ka• nócait, ellenőriztuk a kenőanyag adagolását, beszabályoztuk a homokolót. Telefonon felhh-tam Leonyid Gyement-
1.·evszkij diszpécsert, az ifjúsági műszak vezetőjét és kértem, hogy bizt.osítson szabad pályát. - Ne nyugtalankodj, nem 
tartjuk fel a vonatot - ígérte 
Leonyid. - Milyen szerelvén1,·t 
vezetsz? 

- 3--400 tonnával nehezeb� 
bet a szokásosnál. 

gadták a kezdeményezést. Voltak, akik azt állították, hogy 
A rmavirba.n mégis vettünk fel vizet, egyesek azt hangoztatták, hogy ha a kazánt útközben nem tisz-tltják ki, az hamar beszennyeződik, mások kételkedtek abban, hogy lehet - túlsúlyos sz.erelvényeket útközben i vízfelvétel nélkül · vezetni. Csökkent a kétkedők száma, amikor legközelebb olyan szerelvényt vittünk megállás nélkül, amelynek terhelése nyolcszáz tonnával meghaladta a normát. Nemsokára komszomol-ifjúsági csoportunk más mozdonyvezetői is - Nyikoláj Balaha.n
vec, Kirill hzkra., Sztamiiszl.a.1, 
Medvenyev stb. - vízfelvétel és megállás nélkül vezették 
Nyevinnomiszkajából Tyího
reckc.jciba szerelvényüket. Az idén januárban és februárban a ka.vkaszkaja.i futóház mozdonyvezetői már körülbelül nyolcszáz vízfelvétel nélküli fordulót tettek meg. 

MA V Kitérőgyártó ŰV Gyöngyös. 
* 

A magam részéről ,,A veze
tők felelőssége" című cikket azzal szeretném kiegészíteni, hogy a vezető legyen Wre 1-Fűtőh_ázu?k jól összeková- mcs, ne sajnálja. az időt a felC5<?lt, letszamához v,s�o:_1yítva vfüígosító munkától és szeresszep_ eredményeket eléro kol- se nagyon a dolgozókat. lekhva. 1 Mielőtt a fűtőház vezetője Szücs István lettem, itt dolgoztam. mint fútőházvezető, Salgótarján. 

Levél egy mozdonyvezetőhöz, 
- de többen is érthetnek helöle 

Most. hogy ezt a levelet írom és elgondolkozom az eseten, egyre határozottabban látom, hogy te önző és konok 

voltál, én pedig !kissé gyenge. De én beismerem helytelen eljárásomat, te azonban -nem biztos. Elvtárs! Töröltesd 
a m.ozdonylapról a. téged nem 
illető tolatási időt, én pedig 
'kitörlöm emlékezetemből ezt a. 
m.ozdonyvezetőhöz nem illő, 
rossz példát mutató visellkedésedet. Galgóczi Nándor forg. szolgálattevő, Rákosrendező-pályaudvar. 

egészítik és 22 óra 43 perclcor-72 tengellyel, 1027 t.onna terheléssel útnak indulunk �.1skolcra, de előbb a „labiri�
tusba". Ez a körvasút és �i� zony vonat legyen a kereke1_n, amely félnapos ácsorgás �1-kül kikeveredik belőle. Ugy látszik nekünk „szerencsénk" van mert a ferencvárosi jelzőn.él csa:k nyolc percet állunk a nagy vonalcsoport idején, Az állomáson áthaladunk. A kőbányai elágazásnál • �enc percet várunk, de Kobanva.
f elsó is biztosítja _áthala?á: sunkat, úgyhogy ? Ra.k?s előtti rövid feltartóztatás mar nem ijeszt meg. Baranyai Lajos vonatvezető csak most árulj:i el, hogy a 411-es és a szakasz csak RáJrosig viszi a vonatot. - Jó, hogy eljöttek az elv. 
társak - mondja - most leg• 
alább saját szemii.kkel !.áthat
ják, hogy ilyen rövid úton i.1 
mennyi aikadá.ly van. '?- le'!• 
nagyobb baj az, h?'JY ali?. pa.r 
kilométer után mar cserelik fi 
gépet és a. sza!kaszt. Pedig ew 
gé-p és egy csapat végigvihetné 
az iTányvona.tot. Hogy mennyire igaza yolt 
Baranyai elvtársnak, ezt iga� zolták az események. Rák050n tényleg új gépet és ú:j szakaszt kaptunk. Dícséretére legyen mondva a r-ákosi forgalmi szolgálattevőnek és 11 fútőháznak - a gép és a szakasz már várt ránk és 
Németh. János vonatvezet5 u.-ányításával nemsokára elindulihattunk. 

,,Ez mór bevett szokás" Csak a hatvani bejárati jel• zőnél állították meg szerelvéo nyünket. 25 percig állt�• Amikor megérkeztünk Kocsis 
László rendelkező for,galmi szolgálattevő gép hiányában feloszlatta a vonat.ot. Dobos 
István állomásirányító elmondotta, hogy a trakciós határon ez amúgyis bevett szokás -de a vonat nekik is szívügyük és kb. 3-4 óra múlva, de most már új számban továbbítják Miskolcra. fgy is történl 

* Az irányvonat útját még mindig elt.orlaszolja a vaskalaposság, az újtól való irtózás. A mi vonatunk alig 200 kilornMeres távolságon két• szer szenvedett törést, kétszer cserélt gazdát, kétszer tartóztatták fel huzamosabb időre. 
Baranyai elvtárs és a többiek látják ezt és mérgelődnek miatta. Nem volna gazdaságosabb, ha az irányvonatokat a ki• induló állomástól a rendeltetési állomásig lehetőleg egy mozdony és egy szak.asz továbbítan.á, még akkor is, ha a célállomás másik igazgatóság területén van? Elvégre az egyes igazgatóságok nem képeznek államot az államban, s talán egy kis jóakarattal meg lehetne oldani ezt a kérdést. Az irányvonat csak akkor lesz gazdaságos, a vasút ön• költségének csökkentéséhez. csak akikor járul ihozzá igazán. ha elhárítjuk azokat az akadályokat, amelyek még ma !11 zavarják az irányvonatok útját. Nem elegendő a kereskedel• mi, forgalmi és vontatási szol• gálat jó munkája, hanem szükség van arra is, !hogy a vasút egynéhány régi rendszertől örökölt gyakorlattól megszaba• duljon. Hogy miért? Igen egy. szerG : mert ezzel százezreket 
takarítunk meg. Sz. I. A próbaúton vonalszakaszonként más és más módon vezettük a vonatot, kerestük a legjobb !ütési módszert. Kiderült, hogy takarékos vízfelhasználás mellett néhányszáz literrel csökkenthetjük a fogyasztást. Tudvalévő, hogy a kazán kifúvása alkalmával a kazánkövel erorütt sok víz is veszendőbe megy. Többször is elmentünk a fűtőház laboratóriumába, kazánvíz-analízist végeztünk, tanulmányoztuk a kazánkő lerakódását. Végre arra a megállapításra jutottunk, hogy nem is kell menetközben feltétlenül kifuvatní a kazánt. 

Elindultunk. Gonna.gvij Kub
lickij fűtő minden útszakasznál megmérte a víz mennyiségét. 
Nyoszkucsnijt elhagyva, az emelkedő után másfél köbméterrel kevesebb volt a viziink, mint ahogyan előre kiszámítottuk. Ez bizony kellemctien meglepetés volt. Segédvez;-tőm a lejtőkön kilenc atmoszferára csökkentette a gőz nyomását, mérsékelte a tűz erejét is. �fost minden liter víz számított. A szelvény profiljához alkalmazkodva igen nagy sebességet értünk el. Kevéske vizünk maradt mire befutottunk Tyihe
reckajába: a túlsúlyos szerelvényt az előírt 7 óra helyett 3 óra 12 perc alatt vittük rendeltetési helyére. Ezen az (1tun 2 tonna tüzelőt és 3000 r.1belt takarítottunk meg. Már hívtak is a telefonhoz: a fűtőház és a vonalfőnökség figyelte az :.ítunkat és most szívből gratuláltak. 

Ami pedig a kazánokat illeti, kiderült, hogy nem romlottak, hanem inkább használt nekik az új rendszer. Most ugyanis a végállomásokon ellátjuk magunkat jó vízzel és a közbenső állomásokon nem kell a kuháni kemény vizet felvennünk. Még a régi kazánkőtől is egyre inkább megszabadulunk. 

Nem úgy kezdem, hogy 
„kedves", mert egy cseppet sem voltál az, Biró mozdonyvezető elvtárs, amikor június 18-án este az 5658. számú gyorstehervonat rendességééi-t aggódva kértelek, hogy a 26 kocsiból• álló rövid vonatból 
egy oda. nem tartozó !kocsit 
szíves1tedjél !kilökni. Emlékezned kell, hogy nem keményen, fülsértő szavakkal szóltam hozzád, hanem kértelek, holott rende�kező forga.lnni 
szoLgálattevő lennék. De nem éltem rendelkezési jogommal, hanem kértelek, hogy a vitát elkerüljük, na meg azért, mert így nagyobb megértést reméltem. Nem így tiirtént! 
Te nagy-n.agy közönnyel, csr.�t
nem gorombán elutas!tottad 
kérésemet. 

A hatvani  főműhelyben 

Ez a felfederes valósággal megijesztett bennünket. l!:vtizedeken keresztül mindig eltávolították útközben a kazánkövet és most egyszerre kiderült, hogy erre nincs is okvetlenül szükség?! Volt még egy másik tartalékunk is: mikor a vonat meg- A fútőházban egyes mozdonyvezetők hihetetlenül tv-

Kezdeményezésünk teljesen polgárjogot nyert: a vonalfő
nökség nemré!{ rendszeresítette a me"állás nélküli fordulókat. Fútőházunk mozdonyvezetői naponként körülbelül tizenöt fordulót csinálnak vízfelvétel nélkül. Nőtt a sebesség, erősen csökkent a kocsiállás. Az általunk elindított mozgalom egyre jobban terjed. Két hónap alatt többmillló rubel megtakarítással járt vonalwlkon a teherszállítmányok meggyorsítása és a mozdonyok igénybevételének csökkentése. Nyikoláj Dolzsenko, az 11:szak-Kaukázusi Vasút kavkaszkajai fűtőházának mozdonyvezetője 

11:n még ekkor is azt hittem. hogy majd jobb belátásra bírhatlaJk. De hiába beszéltem közös célról, utasltásszerinti vonatrendességről, hiába érveltem azzal, hogy taTtaiék
mozdony nem áll rendelkezés
re - mint a jégcsap, olyan maradtál Múltak a hosszú percek, mig végül drága jó szíved megesett rajtam, és leereszkedően közölted velem, hogy hajlandó 
vagy a. kocsit lkilakni, ha e lő
zőleg 40 perc tolatást beírdk. Mit tehettem? Az alkut megkötöttük. Meg kell hagyni, ügyes, jólképzett mozdonyvezető vagy, 12 perc alatt elftészültél a. munkával, de elótte 
25 percig vitatkoztunk, 

Kúti Ferenc „ hatvani fútöház fi6kmúhelyének betairóJa 126 "'· ' zalékos jtlaqteljesítménnyel dolgozik, (Kovács Géza re1v.) 
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�� , • tf/Y-.  � i:arp 
. .  Hogyan segíti üzemi bizottságunk a öISZ-munkáját 

- 2000 forint jutalomban ré-
, 

- A Szolno.ki Járómúja.vitó 
szesítette a mini,zter elvtárs MNDSZ szervezetének kezde
Lu.kács Pál vonatvezetőt a ményezésére a múlt évben ver
zal.a.egirszegi állomás dolgo- seny indult a budapesti Í"az
zóját éber szolgálatáért. mert gatóság járómújavító vál!;la
április 30-an Zalaszentiván tainak dolgozó nGi között. A 
állomáson helytelen váltóel- verseny célja a termelés nö
lenőrzés miatt foglalt vágány- ve'.:§.se, takarékosság, a fegye
ra járt 7í24-es számú vonatot lem megszilárdítása volt. A 
Yészfékkel megállította. v�rsenyt a nap?kban értékel

Az l!Juság_ nevelásében fon• sége iránt, vonzódnak sport-
tos s�rep Jut sza�zervezeti ihoz, kultúrmunkához szélesí
szervemknek, üzemi bizottsá- teni akarják politik� látókö
gainknak is. A fiatalok ér- rük�t, kedvük van ahhoz, hogy 
deklődési köre rendkí ·ül sok- vet.élk�djenek egymással a 
rétű, szeretnek mindent 

is- munkaban. Csupa olyan tulaj
mer

. 
ni, szeretnek minde

.
nről 

I 

donsága ez . � fiataloknak, 
tudni Érdeklőd k • , · amelynek kifeJlesztése szoro-
.
· 

.� 
: . . . . 1;e u sza.ur:a san kapcsolódik a szakszerve-

csökkentették. Tevékenyen 
l

tekez·e.en. Mégis a legna
kapcsoJ?dtak a DISZ-tagok a gyobb hiba az, hogy keveset 
vasgyuJtésbe is és együtt az töródlüruk ezide1g a vonatki
idősebbekkel 20 tonna vas0.t séretnél dolgozó fiatal nőkkeL 
gyujtöttek. Komoly, lelkesJtő A vonatkísérő lányok oem 
eredmények ezek, de hiba kapcsolódnak be a DISZ mun
lenne hallgatni . arról, mi aka- !tájába é'l bevonásukhoz a 
dályozza a még jobb munkát. szakszervezet sem nyujtott 

k.h alo elsaJatitasanak Jeheto- zet munkájához is. Van még tennivaló segítséget. 
Ha tovább akarunk és mi 

Kövesse tett a szavakat 
üzemi bizottságunk és DISZ 

szervezetünk a fiatalok ver
senyét kampányszerúen szer

hozzájárult ahhoz, hogy állo- vezte és nem törekedtünk ar
másunk első félévi tervét már ra, hogy á!landósítsuk a ver
május 20-án teljesítette. A senylendületet. Hiányos még 
rendezópályaudvari fiatalok az űB és a DISZ l.özött 
a DISZ vezetésével harcot az együttműködés. Gyakran 
kezdtek az önköltség csöklcen-

1 
nem tudjuk. hogy milyen ha

téséért és a kocsisérüléseket tározat születik a DISZ tag-
0,19 forintról 0,07 forintra. gyúlésen, DISZ vezetőségi ér-

tovább akarunk a megtett úton 
haladni, káros · 1erni,e nem be
szélni ezekről a hibákról. Ez 
biztosítja, hogy a Központi 
Vezetőség határozatának szel
lemében eredményekkS változ
tassuk azt, ami ma még hiba 
munkánkban. 

- A pécsi vasutas kultúr- tek A _helyezes1 sorrend a kö

otthon 70 tagú ének és 50 tagú :'etke_zo :  1 . Szolnoki J árómii• 

szimfónikus zenekara színvo- 3a1;_�to, . �- Landler Jenő Jái·ó

nalas hangversenyt adott ,:nu.�a!'ito, 3. 1!:szaki Járómű,. 
Nagyatád község dolgozó pa- ,av.to. 
rasztjainak. Prieszol József elvtárs 

-Ozem; bizottsagunk - fal
:lsmerve ezt - már a munkába 
való felvételnél foglalkozik a 
fiatalokkal. Az VB tagjai he
tenként 1cétszer elbeszélgetnek 
az ú.jfelvételes fiatalokkal 
megi.!;mertetik velük a vasutat' 
elmondják, hogy a vasút nagy 
feladatainak végrehajtása köz
ben mennyi lehetőség nyílik 
kezdeményezésre, munkahős
tette�re. Beszélnek a fegye
lemroL az utasításszerinti 
munkáról, a DISZ-ról és a 

- A vasúti rendőrség eljá- miniszterhelyet1e!. előadást 
rást indított Ktrály Sándo-r, a tartott a nemzetközi helyzetröl 
Landler Jenő Járómüj avító a hatvani vasutasoknak. 
üV osztószertárának raktári - Tizennyolc darab talpfát 
mu11.kiása ellen, mert folyama- lopott Trepák Mihály pályaőr 

Mezei István, 
Miskolc állomás, ÜB-elnök

tosan lopkodta az üzem fes- abonyi lakos - szolnoki 
tékanyagát. munkahelyéről. Az eljárás 

helyettes. Gergely Sándor elvtárs megmdult ellene. 
----------- ■ e ■ ---------

„Tudjuk, hogy szép életünkért 

szakszervezetről. 
A szavak nem sokat érné- DISZ-szervezetünk 33 fiatal-

, 
doJgc,zó elvtársak. Minden bri- 3:2-re győztek. A nyár folya-

mivel tartozunk pártunknak, édes hazankna·k0 

a sátoraljaújhelyi pályafenn- - Kitüntetés. A Népköztár
lartási főnöksé� asztalos cso- saság Elnöki Ta.nácsa cnfelál
portvezetője, akinek 27 elfo- dozó hösies magatartása és ki
gadott újítMa van, olyan gé- váló munkája elismeréséül 
pet szerkesztett, ami gyalul, Devits Lajos MA V ellenőrnek 
kös.zörül., furés-zel, fú.r. mar. A a ,.Szocialista Munkáért E:r
gépet óeE!kavas-ból, a !űtőhtáz demérem" kitüntetést adomá
dolgozóinak segítségével k-é- nyozta. 
szítette. A gép m05t fahulla-hek, ha tettekkel is nem bi- ból áll, de annál nagyobb a gádvezetó „alnaplót" vezet. és mán több sportünnepélyt és ki-

7,0n:,:ítanánk, hogy milyen fon- munkakedvünk. Sokat dolgoz- ezeket minden héten összesít- rándulást rendezünk majd. 
tossagot tulajdonítunk a fiata- tunk azért, hogy megértessük jük a nagy naplóban. A javas- Öröm számunkra, hogy idáig 
lok ne-✓elésének. Elősegítjük tagjainkkal, hogy sokkal köny- latokat aláírja a fűtóházfőnök 

I 
jutottunk. Mindezt a pártnak 

például a fiatalok szórakozá- nyebb szervezetten dolgozni, és az újítási megbízott, s köszönhetjük, mert minden se

r:1.:.t. első5orban azzal, hogy be- élni. �ennyiben h;lyes, megtörté. gítséget megkaptunk. Tudjuk, 
vonjuk őket a kultúrmunkába. Első és legfontosabb felada- ruk a bevezete�;e. hogy szép életünkért, eredmé

%z szorosan együttműködve a tunlmak tartottuk, hogy meg- A DISZ kongresszusi műszak nyeinkért mivel ta1;tozunk pár
DISZ szervezettel folyik. A valósítsuk a kollektív vezetés alatt sok élenjáró dolgozó ke- tunknak, édes hazanknak. Há
DISZ vezetőség megbízta a elvét. Ma már rendszeresen rült ki a fiatalok közül. Külö- lás szívünk azt követeli, hogy 
111éphadseregböl leszerelt iia- megtartjuk a vezetőségi Lilése- nösen kitűnt Tóth Dezső moz- kon_gresszusi eredményeinket 

talokat, hogy végezzenek kul- ket és a taggyűléseket. Meg- donylakatos és Békefi Imre tovabb fokozzuk, hogy még 

.túrmunkát. A DISZ bekapcso- alakítottuk a csoporthálózatot. mozdonyvezető. Munkájuk és jobban dolgozzunk és alkos

lódása a kultúréletbe, rohamo- Igy könnyebben megy a mun- munkafegyelmük kifogástalan sunk. 
san megjavította a kultúrmun- ka. a csoportbizalmi elvtársak volt. Segítik a gyengébb elv

dékból fakockákat gyárt. 
Nagyszabású sportünne

pélyt rendezett a Landler Jenő 
Já.róműja.vító június 18-án. A 
sportünnepélyen különböző 
sportágakban mutatták meg 
tudásukat az üzem dolgozói. 

- Madách lmréról nevezték 
el a balassagyarmati vasutas 
kultúrotthont. A kívül-belül 

rendbehozott kultúrotthon ava
tásán az ünnepi beszédet Me-

ka színvonalát. A közös munka jól összefogták a hozzájuk tar- társakat. Ennek köszönhető, 
anyagi haszonnal Íii járt. Az tozó 5--6 dolgozót, az ifjúgár- hogy 
üb. és a DISZ közös kultúr- disták pedig politikailag neve- ebben az esztendőben 100 
rendezvények bevétele a DISZ- lik a fiatalokat. százalékon alul dolgozó if-
hez került A közelmúltban júmunkásunk nem volt. 

Üzemi bizottsá,n.mk néh.ány vezetóségi értekezleten tár- Sokat javult az utóbbi időben 
aktiváját is átadta a. DISZ-, szervezeti életünk, gondoskod-
nek, hogy közvetlenül segítse 

gyaltuk .3 -��Z őrjárat tunk a fiatalok szórakoztatásá-
az ifjúsági munkát. Varga II. 

ehnd.ítasat, ról is. 
Sándor és Zbisko Gábor szaTc-

, 
majd megalakítottuk a csopor- Az elmúlt napokban sport-

szervezeti bizalmiakból például tokat. H�rOJ? . csoport in��lt : � ünnepséget rendeztünk. Egyút

alapszervezeti DISZ-titkárok m�zdony
!
av1!0, s a kocs1Ja_v1to tal lebonyolítottuk a VIT jel

lettek. A fiatal kk 1 , 1 . tö-
m�helyb_n es a mozdonyallo- rényszerző versenyt is. A 

_ . • 
0 a \. a O .. manyban egy-egy. A csoport vasutas iiatalok később a po�-

ri5d':"3 fellenditette ..:z ülk ko- vezetője muszaki dolgozó, a tás ifikkel mérték össze ere
zoiti versenyt, mely nagyban brigád tagjai pedig fiatal, jól jüket és nagy küzdelem után 

S P O RT 
A senki föld ién 

A relháborodáslól nehezen ta
lál sza...-akat, iaki a ferencvárosi 
"·6.Sutas .,sporttelepen" jár. A 
nsporttelepet" túlzás nélkül s,ze
rnétte.\epnek. vagy a rég! vllég
t,ól átmenekftett nyomortelepnek 

nincs bev�zetve a lakásba. pedlit 1 �-• még .az utódait Is elsöpörte a 
minden kozüzemi vezeték ott hu. torténelem, pálya meg van. 
zódlk a pálya közvetlen közelé· . 
ben. A tetöt is meg lehetne csi- Tlz ev óta még a tu!ajdon-
nálnl, csak egy kJs pala kellene Jogot sem tisztázták. Pedig meg
hozzá tehették volna. mert ha a IX. 

is ne'\o·ezhetnénk. 
A ferencvárosi vasutasspor

tolók és swrkolók tlz év óta 
hasztalanul Járn.ak relsöbb szerv
től - még felsöbb sze,-v!g se
gft9éget !<érni. Néhányan az !gé
reten túl kimentek a helyezfnre, 
illend6en szörnyülködtek a Iá· 
tottakon és - maradt minden a 

Mlé
.
rt túr'k az illetékesek el- kerületi tanács 950 forint bün

sösorba!l
. 

a 
1

_fere�cváro�i vásúti �ti:[ az
ki 

elf��ö rIJ�°ot �!�f�'t csomópo,1t vezeto! ezeket a le�_e- a lelátó oszlopa! fából vannak _ tetlen állapotokat? ÉS most JO:I (a valóságban ,;,asból) akko �indenn_ek a teteje: azért kell sem lenne fából vask�riY.á ha a; turni �:•;dezt. mert " P�ly_a "' ferencjózser! KUK-hadsereg helX. ke1 u �ti Tanács telekkonyv1 lyett tényleges tulajdonosokként .a klmutatásaban nem szerepel -: pályát 45 év óta használó v,asuta-
régiben. ��

h
gta 

a
�

t
a�nxn:1i�

ta::>k 
m1f ne� sokat Ismernék el. 

döntötték el, hogy a pálya kinek Teremtsenek haladéktalanul Miről fs van szó? A rerenc
városi viasutaook Zombort úti 
sporttelepén Célig a földbe süly
Jyedt kocsik.a! használnak öltö

a tulajdona rendet a Zombori úti sportpá-
Ezek .szt!rlnt a va"1.lt.asok 45 lyáo. Az épftkezésl peálg b!zzák 

t�1/i� ii
g

i::1'!.:i s�i�f
n

;��
k

je� a sport�lókra. An7ag már van zőnek. mosdónak. 
A kocsik fala már évtizedek 

óta korhadt. Az öltöz6 ajtaján 
sz-abálys,zerűen ott lóg a lakat, 
ajtó azont,,in nincs - csak aj
tókeret. Bárki kényelmesen be
sétálhat a „lelakatolt" öltözőbe. 

lentkerett. mint tulajdonos? elegendo, erőben es telkesedé&-
A pálya azelőtt kétségt,,!enül be'l sem lesz hiány. 

nem a vasutGsoké volt. Ferenc Mindössze a kisért6 rnűlttal 
József „császár! és !<Irály!" had- kell leszámolni. mégpedig hala• 
serege gyakorlatozott Itt. csak déktalanull 
azóta már Ferenc József nincs, B. 1. 

A rürdónek kinevezett kocsi
roncs oldaldeszkált lengeti a 
szél, a tetején beesik az eső. Té
len Jégcsapok lógnak a falakról. 
Néhány hónappal ezelőtt ki

A Törekves-kupa mérkő zésekről 
gyulladt ez a nyomorúságos A közelrnúltbBn befe.}ezödött 
roncs. Jellemző. hogy legtöbben az 1955. év! NB II-es tcbdarúgó 
azoo sajnálkoztak. mert nem Idény tavaszi Cordulój,a. A bajno
égett le teljesen. Igai,, hogy a ki pontokért ro!yó küzdelemben 
tűzesetnek van egy „előnye„ Isi nyolc Törekvé&-csapat vett részt. 
Azelőtt csak ritkán folyt a víz A nyári pihenő az !dén kissé 
a csapokból. most pedig éjjel- hosszúra nyúlik. Az Ilyen tclö
nappa! ömlik. Ez ,a sporttelep a szak k!haszná!áoo legtöbb eset· 
Munl<a Vörös Zászlórenddel ki· ben nagy gondot okoz a szakve
tantetett, Celsoobadulásl serleg- zetőknek. Köztudomásű, hogy a 
nyertes rerencvárosi csomópont sportolóknak versenyidény után 
dolgozóinak tulajdona. feltétlen szükslagük van plhené9-

Hogy tényleg a tulajdona-e? re. Kell hogy a sportoló mind 
l\laJd kiderül késöbb, menjünk Idegileg, mind testileg kikap
csak sorjában . . . cso!ódjék ,a komoly rnegterhe-

A raktár poloa.lról a clp6k és lést Jelentő versenyzésből. Az 
trikók egyenesen a szabadba néz� azonban nem minden esetben 
neK. mert a raktár Cala!n Is te· helyes, ha a pihenő időszak túl 
nyérnyl széles repedések van- hosszúra nyúlik. Sok sportoló 
nak. Ha esik az es6. a cipók· ugy,anis - kevesebb kapcsolata 
bői lel kell borltaní a vizet. lévén sportkörével - teljesen 
Mindennek csak a patkányok felhagy még a Játékos sportsze. 
örülnek, mert a szétrohadt rut• rü mozgással Is. s ezért .az 
ballclpökből jófzűen csernegéz- �i��� I

[!�':J�i 
k

'l;!:�
e

\�,;��-
ne-

nek. 
A gondnok lakása sem kü- J?ppeo ezért Igen helyoo kez 

!önb. A látogató beveri a reJét deményezésnek bartjuk, hogy a 
a szernö!dOkrába, ha a:o ajtó előtt Törekvés SE NB 11-oo labdarúgó
nem hajol le elég mélyen. A 

I 
csapatai számára nyári kupa

konyha és a szoba fölött kátrá- mérkőzéseket Irt ki. Ezek a ,.,. 
nyos paplrtetót bontogat, tere- lálkozók megrövldlttk a túl hosz
get a szél. A szobába gyakran 

I 

szúra nyúlt .• szabadságot", de 
beesik az eső. mégsem Jelentenek jlitékooolnk 

Se•ymes Lajos gondnok és re- részére túl!esz!tett idegrnunkát. 
leséga már minden elképzelhet6 A kupamérkőzések Jetentüségét 
szervnek tudomására hozta ezt ezzel nem óhajtjuk klsebbftenl, 
1 lehetetlen állapotot. de semmi csak azt kfvánJuk leszögezni. 
nem történt. Se vill,any, se gáz, hogy az ilyen jellegű találkozók 

minden esetben merőben mások; 
azaz könnyebbek. mint ia teljes 
erőbedobást követelő bajnoki ösz
wecsapások. 

A kupamérkőzések ezenfelül 
Igen alkalmasak arr,a, hogy a 
sportkörök szakver.ető! tervsze
rűen kléplthessék a bajnokság 
ősz! Idényének csapatát is. Leg
több sportkörünk minden vialó
sz!nüség szerint több nata! te
hetséget Is rog szerepeltetni kupa
csapatában. Ezeknek ,a fiatal ji!
tékosoknak kit0nc5 alka�om az 
Ilyen mérkőzések sorozata an-a, 
hogy kifejthessék képe�ségell<et, 
s megszokják a nehezebb mér
kőzések légkörét. Helyesen gon
dolkodik tehát az az edző, aki 
a nyár! rnérkt5zések folyamán 
sportkörének rtatalabb - az 
első csapatban eddig még keve
set szerepelt - tehetséges Játé
kosait fokozatosan beéplt! a csa
patába. Ezek a mérkőzések sok 
kérdésre adhatnak feleletet az 
edzőknek, s " nyári kupamérkó
zések valódi hasznát majd to
vább! bajnoki Idény folyamán 
élvezhetik csapataink. 

A kupamérkőzések minden 
valószlnüség szerint komoly ér�:���és mellett kerülnek leját-

Rácz Lászlóné. rész József elvtárs Ü B-elnök 
a győri fútóház DISZ-szer-

1 
tartotta. amelyet jól sikerült 

vezetének titkára kultúrműsor követett. 

.,Mi akadályozza. a hatvani kat nem tudják használni, 

felvételi épület építkezését" mert a kéményeket szúkre 
cimú május 23-i lapszámunk- építették. Papp elvtárs, a 6. 
ban megjelent bírálatra a 6/A. szakosztály vezetője értesítette 
osztály közölte szerkesztősé- szerkesztőségünket, hogy uta
günk.kel. hogy a lhibá.1< meg- sítást adott arra. hogy a szük
szüntetésére a következő in- �éges munkálatokat június 
tézkedéseket tették : Tíz darab közepéig fejezzék be. 
élelmiszer- és ruhaszekrényt * 

küldtek az építkezéshez. A Állomásunk kis létszámú, 
lábgyékényfonatot június 7-én mindössze tize:1egy ffi, de 
leszállították. Az ablakokra 50 nagy és soksz0r nehéz fel
darab függöny Jumus 4-én adatokat old meg. Allomá
megérkezett. A fürdó-nwsdó sunkhoz három község tarto· 
betonozását befejezték. A tég- zik. Eredményein.'¼; 15 hónap
lapadozat kicserélése egy szo- ja az élüzemszint felett van
bában befejeződött, a többit nak. A jó munka egész kol
folyamatosan végzik. Az ivó- lektívánkat dícséri. Nem ér
bögréket és a villanyvasalót hettünk volna el ilyen ered-
is megkapták a dolgozók. mé.-iyt, ha nem szívleljük meg 

* felsőbb vezetőink jó taná · 
Fenyvesi János elvtárs, csait, útmutatá6ait, ha nem 

oroszlányi levelezőnk szóvá- múködnénk együtt a községek 
tette, hogy üzemi konyháju- dolgozóival. Ezért történt. 

Keresztrej tvény XI. 
Vízszintes: 1 .  A DISZ-flata!ok 

Jelszava. 14. Fér!inév. 15. Idegen 
nöi név. 16. Lyukat csinál. 1 7. 
A Járom. 18. Torlaszol. 19. Fák 
h-azllja. 20. Tárgykör. 21 .  Kerti 
rnunl<át végez. 23. A sárga egyik 
árnyalata. 26. Paplrra vet. 27. 
Dolgozói a túlsúlyos mozqalom 

1 kiterjesztésére hívták fel a 
vasutasokat. 32. Hajviselet. 33. 
Orosz József. 34. Ház végei. 35. 

Vissza: itt vlsszilk a hátizsákot. 
36. Fejfára irJák. 37. Családi 
név. 39. A „lé:ek mérnöke". 40. 
Sir. 4.1. Levegő, Idegen szóval. 
43. Rab. 44. . . .  Ce-tung. 46. e. 
Z. 47. Gyöngy!éleség. 48. Vég 
nélkül! asztalter!tő. 50. Szemé-
l)·es névmás. 51 .  Rag. 53. A 
Béke-Vl!áqt,olálkozó városa, 55. 
Rossz t;lUZSika. 57. Földbe ve
tik. 58. Ház! munkát végez. 60. 

LAKÁSCSERE 
Elcserélném Hatvanban lé\-ö t 

�zoba-konyha, Jószágtartásoi:;. 
konyhakertes 40 forint bcrü re> 
bérleti lakásomat. Budapesten 
va{!.y kG,vetlen környékén lé\-5 
ugyancsak 1 szoba-konyhás la
kásért. Lehet berházban is. J,r
deklödnl lehet: Budapest. Y!., 
lz_abella utca 47. házfolügyelö
nel. 

Budapest IX„ Gyáli út 15/11.. 1. 
5. szám alatt lévő kétszoba 
ö�szl,rnmt'ortos szolgálati IakáPo
nlP.t elcserélném V., VI., vagy 
Xlll .. kerületben lévő hasonló la
kásért. Erclek!ödni lehet Szilá�y! 
Jmr6nél a fenti crmen minden 
nap 14- 1 8  óra között. 

hogy a legutóbbi élüzem ava• 
tó ünnepünkön olyan sokan 
voltak mozgalmi, állami szer
"ITek képviselői, az igazgatóság 
dolgozói. Mi hívtuk meg őket, 
hogy osztozzanak örömünk
ben. Hívatlan vendég nem 
volt mint ahogy a lap június 
20-i számában megjelent űtkö
zóböl következtetni lehet. 

Pintér La.jos 
állomásfőnök, 

Pusztamonostor 
* 

,,Rossz bizonyítvány" cím-
mel lapunk június 20-i számá· 
ban !közöltük Zentai Győző 

elvtárs panaszát. A budapesti 
igazgatóság oktatási csoport 
vezetője megvizsgálta a pa
naszt és megállapította. hogy 
a hibát a IV. osztály oktatási 
felelőse követte el. 

Helyhatározó szó. 6 1 .  Fö1Jmú,•e9 
szerszám. 62. űrmértélc. 64. V!!4· 
szaszólftl 65. TelJeslll. 67. Isme
ri. 68. Vissza: spanyol rolvó. 70. 
Fedö. 73. Talá!l. népiesen·. 75. 
F-fel végküzdelmet vfv. 78. Visz• 
sza: Jugoszláv folyó. 79. Ilyen 
eszkóz Is V6n (ék. fel.). 

Függőleges: 1. Allomáe Szb-
kesfehérvár-Veszprém-külsó kö-zött. 2. Kern áll. 3. Páncél-
sze1<rény Idegen szóval. 4. 
. . .  skála. 5 .  Három állomás a 
budapest-székesfehérvá1•i vona
lon . .  6. Arra fel! 7. Egyik nagy 
va�u�I múhe!yünk. 8. Nyuqatr és k�lett határál lomások. 9 öi!en zorn. I0. A szolgálat! vezetők meqszlvlelendó feladata. 1 1  Allomás a budapest-esz1ergoml vonalon. l2. Nem érdes. 13

. 
Személyes névmás. 22. Rfv. 23. ltrte�mes: :?4. K. C. 25. Becézett nol nev. 26. Pest megyei község. :::8. Zúdlt. 29. Olt másSal· hangzó!. 30. O!asaz rolyó. 31. Becézett férfinév. 38. Fedd. 41. Mode�l. 42. Rag. 44. Mai nap. 45. ldoméró 49. Nagy fizikus volt. 53. �elekvés. 54. Ilyen hárfa Is van. 06. 0. L. I. 57. Bátor. 58. Vonatkozó névmás. 63. Viss:oa: érzékszerv. 65. Halfajta. 66. Időhatározó szó. 69. Mint németül. 7 1� Fél Anna. 72. Lásd: 6. Cilgg. ,_4. Fa része. 76. Balzsam. 77. Eger mássath,augzót. 

Beküldendő: v!zszintes 1. 27, 
53. függőleges 8. 10. Beküldési 
határídö: Július 6. 

A X -es számú keresztrejtvény 
helyes megfeJtésé: Béke-Vllágta
!álkoz.ó. Andrej Klsz!jak. össze
kapcsolt mozgalom. Lidla Fom!
aa. Lovasberény. 

Könyvet nyertek: \'áradi A!a
Jos. Szolnoki JárúmúJav!tó CV. 
M_lsko!czy Józsefné, Bu<ilai;est, 
[X.. Ipar utca 3. Oláh Erzsébet. 
Debrecen. Bocskay kert. Borbély �fzg4_ Szeged. Tolbuchln sugár• 
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! A debreceni 205. sztimU blokkmeste""i szakaszon Kovács Sándor 
: szakaszkezeló és brigádja 1 35 százalékos átlaggal dolgoznak. Ké· 

XLVIIL flVFOLYAM, 27. SZ. ÁRA 40 FILLÉR 1955 • .mLmS 4. 
: pünlcön egy dinamikus váltót ellenőriznek. 

! (Kovács Gé?:a felv.) 
•·····•·························•·········••····•··•·····•···•••·••••············••• 

A vasútüzemi értekezlet elé A Z  A D O T T  S Z Ó K Ö T E L E Z  

Július 9-én lil össze a X. 
Országos Vasútüzemi 

E:rtekezlet. Az immár hagyo
mányossá vált értekezlet elé 
nagy érdeklődéssel tekintenek 
a vasutas dolgozók. 

Vajon csalt a hagyomány 
készteti atra a vasút vezetőit, 
hogy a kü1swlgálati dolgozók 
kép,·i.selőivel közös tanácsko
zást folytassanak, vagy bevál
tották a vasútüzemi értekezle
tek a hozzájuk fűzött remé
nyeket? E kérdésre csak igen
nel felelhetünk. A ,,asúti mun
ka erőpróbáját j elentő őszi 
forgalom sikeres lebonyolítá
sa nem képzelhető el anélkül, 
hogy az elmúlt esztendő ta
pasztalatait ne tárgyalnák 
meg, ne szabnának újabb és 
ú,iabb feladatokat. ne állapod
nának meg az újabb munka
mó<lszerekben. 

A vasút legjobbjai tizedszer 
találkoznak a felszabadulás 
óta, hogy hitet tegyenek el
szánt akaratukról: derekasan 
helytállnak az idei forgalom 
során. Ez a tanácskozás min
den évben a nagyszerű kezde
ménye2ések, javaslatok, a bá
tor bírálatok színhelye, ahol 
fegJ•elmezett, a vasúti munká
ban nagy tapasztalatokkal 
rendelkező. élenjáró dolgozók 
felelősséggel tárgyalják meg 
a tennivalókat. 

A X. Országoo Vasútüzemi 
:Értekezlet olyan idő

szakban ül össze, amikor szer
te a világon a béke eröi hatal
mas sikereket érnek el. ami
kor a mag_var nép egységbe 
forrtan hajtja végre pártunk 
Központi Vezetőségének már
cius 4-i határozatait, mikor az 
üzemekben. a földeken, a la
boratóriumokban és ;:, kut;:,tó
intézetekben egyaránt minden 
becsületes dolgozó erejét nem 
kímélve azon fáradozik. hogy 
a második ötéves tervet meg
elöző esztendo. az erőgyűjtés 
é�·e, eredményes legyen. 

Az idei va0útüzemi é1iekez-

Véget ért a második negyedbeha�ó vita után elfogad és év, lezárult az 1955-ös tervév 
határozatokká emel. pontosan első fele. A szerkesztőségünkbe 
körvonalazzák majd a tenni- érkezett jelentések arról tanúS
valókat valamet1lllyi szakSJzolgá- kodnak. hogy a vasút dolgozói 
lati á� dolgozói számá,ra. A jó munkát végeztek, második 
forgalmi, a kereskedelmi és a negyedévi tervüket a legtöbb 

szolgálati helyen határid6 előtt, vontatási szakswlgálat együt- vagy határidőre teljesítettélt. 
tes feladatához ta1io2ik, hogy És a munkában nincs megállás, 
a ko..�ifordulót országos vi- tekintetüket elöreszegezik a 
su-nylatban szeptemberben 3,9. kövt>tkező feladatokra: már 
októberben 3,7, novemberben gyo'.il'l._,.,, a vállaláso� a v�utas-
4 d be ·ben d' 4 8 n;;,p e, a:,. alkotmany unnepe · ecem 1 pe ig • nap 

I 

tiszH,!cstére. 
alá szorítsuk. 

A vasutas dolgozók meg,ta- BUDAPEST NYUGATI-
nulták már az elmúlt évek oo- .PÁLYAUDVAR DOLGOZOi 
rán, hogy a kocsiforduló időt a má�adik negyedévben min_ 
le-.writani 'központi célkitú7.és. tkn ténye,zónél teljesítették az 
mely a vasúti munka legtöbb élüzem-feltételeket. Fajlagos 
mmóségi tényezőjét magában kocsi.mozdítási tervük 1 13 szá
fo<rlalja. Ezérit ennek n határo- �-lékos teljesítésév�l. :iz első 

wti javaslatJlak határozattá feté; ben 1119 tolatas1 �rát !a-
. . , • , .kar1tottak meg. Kocs1tartoz-valasa utan az egesz vasut- kotlási tervüknéi 1 10 százalé-

üzemnek úgy kell dolgozni. kos eredményt értek el, és ez
mü1t egy futószalagnak, nehogy zel 81 600 órával csökkentették 
•kiesések. zökkenők megzava'l'- állomásukon a kocsik tartózko
iák e fontos célkitűzés való,:a- dási . idejét. A kereskedelrI:i 

··Lás·'t . szolgalat dolgozói a kocs1-va a · kihasználási terv 120 százalé-
A fenti három szolgálati ág kos teljesítésével 176 teher

dolgozó1ra hárul nagyrészt az kocsit takarítottak meg. Szállí
a feladat is. ho,gy az őszi for- tási tervüket júrrius 27-én be
galom idején a munkásvonatok f�jez.ték. A jó m�nkáb�n �rosz.. 

k '  · 't 3 él 'll't · lanresze van Va1·kony, Sa:ndoT esese : • a szem_ Y� 1 ? kocsimestemek. Hargittai Sán-
vonatoket pedig 7 szazalé'k ala tfor vezető váltókezelönek PapP 
s,rorítsák. Ez tehát a másik Zoltán forgalmi szolgála'ttevÖ
'központi feladat. E1térő ez az 'lék, Dobos József és Takács 
eddigiektől? Igen. El1érő, mert Róbert raktári munkásnak. 
annyit jelent, hogy bállmilyen 
erős it'amú is lesz az őszi for- ATLAGOS 25 SZÁZAL'ÉKOS 

galom, még az eddigie'klnél is TÖBBTERHEL�SEL 

jobban kell harcolni az ellen., 
hogy munkás- és személy
szállító vonataink lkésetren 
közlekedjenek. E nagyszerű 
feladat megval.ooításáért lelike
sen kell harcba indulnia a v,as

út dolgozóinak. hi:srzen a sze
mélyszállító vonatdk menet
rendszerinti közlekedése egy
úttal a tehervonatok pontos 
köz:lekedését is lehetövé teszi. 

letnek az eddigiektől eltérően M elyek azok a feladatok, 
figyelembe kell vennie, hogy am.elyeket végre kell 

továbbítják vonatjaikat a mis
kolci fűtőház dolgozói, akik 
magukévá téve pártunk Köz.. 
ponti Vezetőségének határoza
tát, első félévi tervüket határ
idő előtt fejezték be. Száz
elegykilométer tonnatervüket 
június l-én 103. haszonkilo
méter tervüket ugyancsak l-én 
104 százalékra teljesítették. 
Mozdonykilométer tervüket jú
nius 6-án. szénmegtakarítási 
tervüket 15-én, fajlagos javitási 
tervüket 16-án, kocsijavítási 
tervüket 20-án zárták 1e. Ez
ideig 8780 tonna szenet takarí
tottak meg 1 669 OOO forint ér
tékben. Az élüzem-szintet je
lentő ötszázalékos önköltség
megtakarítással szemben nyolc
százalékos csökkentést értek el. 
A dolgozók közül többek kö
zött kiváló teljesítményt nyúj
tottak Szigeti Géza, Egerszegi 
Kálmán, Karsza József moz
donyvezetők, Pázmány József, 
Szabó iózsef. Póc.ros Mihály, 
Zagyi Dezső és Kallós Bél.a 
fűtök. 

az elmúlt esztendöben az őszi hajtanunk azért. hogy a tava
forgalom lebonyolítása során lyinál gazdaságosabban, ész
hibák is voltak. Lassú volt az szerűbben, a műszaki adottsá
elegymozgá'l. nagy volt a vo- gok teljes !kihasználásával. a 
nat- és géprevárások száma, gazdasáe-ossáe; figyelembevéte
a vonatok menetrend szerinti lével bonyolítsuk le az idei őszi 
közlekedése nem volt kielégí- szállításokat? Errevonatlkozóam. 
tő. Nem elég gazdaságosan egész sor hatáirozat születik 
dolgoztunk, nem csökkent a majd az értekezleten. E határo
va;út önköltsége. 1 zatok sorában kell, hogy sze-

Az egész értekezleten vegig repeljen a tehervonatok átlagoo 
kell vonulnia pártunk Köz- terhelésének növelése, az 
Ponti Vezetősége március 4-i irányvonat.ok közlekedésének 
határozatának, mely nyoma- kiszélesítése, a mozdonyok ha
tékkal hívja fel figyelmünket szonkilométer teljesítményé
az önköltség csökkentésére, a nek emelése és egész sor egyéb mWlka minőségének javításá- határozat. ra, a tennelékenység emelé- A x. Országos Vasútüzemi 

EGYMILLIO 800 EZER 
FORINT 

értékű készáru termelését vál
lalták terven felül a gyöngyösi 

Kitérőgyártó ÜV dolgozói, mi
után első féléves termelési ter
vüket június 23-án, délelőtt 9 
órára 100,5 százalékban sikere
sen teljesítették. Az üzem dol
gozói készülnek a júliusi ter
melési értekezletre, aihoJ meg_ 
teszik majd vállalásaikat a 
vasutasnap és az alkotmány 
ünnepe tiszteletére. 

A TAPOLCAI FŰTÖHÁZ 
DOLGOZOi 

úgy dolgoztak a második ne
gyedévben. hogy ne maradja
nak el az első negyedév ered
ményétől, amely az élüzem
címet és a SZOT vándorzászló-

ját hozta meg nekik. Igyekeze
tük sikerült is, mert első fél
éves tervüket június 6-ra befe
jezték. A fűtőház dolgozói a 
Központi Vezetőség határozata 
szellemében dolgoznak tovább 
és a vasutasnap, illetve az al
kotmány ünnepe tiszteletére 
vállalták. 'hogy a !harmadik ne
gyedévi tervüket is határidő 
elött teljesítik. (Dan<:$ József 
Leveléből.) 

104 SZÁZALÉKRA TELJESI
TETTÉK AZ ATLAGOS TER-

HELÉST 
Miskolc személypályaudvar 
dolgozói a második negyedév-

ben. Jó eredményt értek el a 
személyvonatok menetrendsze_ 
rinti indításánál is. a vonatok 
késését 0, 7 százalékra csökken.. 
tették. Kiváló munkát végeztek 
Kardos József, Urbán László 
és Tasi István forgalmi szolgá
lattevök. A fajlagos kocsimoz• 
dítást 0,5 perccel csökkentették 
kocsinként. Ennél a tényezőnél 
jó eredményt értek el Török 
József és Hegyesi Tibor kocsi
mesterek és brigádjaik is. Jó 
munkájuk eredményét bizo
nyítja az is, hogy a második 
negyedévi kocsikifutási tervet 
június 20-ra befejezték. (Ko
vács Gyula leveléből.) 

A/,o/ már júliusban megkezdődik az őszi forgalom 
A Petőfi-hídtól Budapest

Ferencváros kapujáig. h06SZan 
a Duna partján fekszik Buda
pest-Dunapart teherpályaud
var. A múlt rendszerben „ha
lálra ítélték" az állomást, s a 
felszabadulást követő első 
években szinte már „el is te
mették". Egyszerűen azé!'i:, 
mert furcsán hat környezeté
ben - s talán még inkább 
az.ért, mert a tranzito-áruk for
galma átterelődött a Szabad
kikötőbe. Ami mégis itt tartja 
ezt a pályaudvart, elsősorban 
az a négy hatalmas malom, 
amely gyökeret vert a pálya
udvar mellett húzódó Sorok.sá
ri út mentén. 

szintet. Hogy miért, annak I se", a kocsik ezrei érkeznek 
oka van. A malmo!,ba érkező és indulnak erről az „elteme
gabonát. a hántolásra kerülő tett" állomásról. 
magvakat szállító kocsik zöme A verseny folvik. A duna
nagytengelytávolságú, emiatt partiak készülnek· a X. Orszá
nem tudják megfordítani a goo Vasútüzemi :€rtekezletre és 
fordít.ó-korongon, át kell rakni nem egy kivái.'l ��ljesítmény
ezeket a kocsikat, ami nem nyel segítik a vasutasnap és az 
szolgálja a kocsiforduló-idő alkotmány ünnepe tiszteletére 
csökkentését. Ez azonban nem tett vállalásokat. Venczel Re
fékezi munkalendületüket. zsőné árupénztáros három hó

A darabáruforgalomban a 
raktári dolgozók átlagosan 18 
má= árut mozdítanak meg 
óránként minden gépi beren
dezés nélkül, söt van olyan 
ftónap, amikor elérik ;i 22-23 
mázsát. Két évvel ezelőtt or-
szágos elsők voltak, ,nost sem 
kell szégyenkezniök helyezé
sükért. A munkafegyelem pél
dás. Erre m0&t még inkább 
szükség van, mint eddig. Jú
liustól kezdve ugyanis kezdetét 
veszi a dunaparti teherpálya
udvaron az os.zi forgalom. 
Megkezdődik a malmok „eteté-

nap óta tartja a sztahanovista 
szintet, Lakó Nagy József 1 1 1  
százalékra teljesíti kocsiki
használási tervét. Az állomás 
dolgozói vállalták, hogy nem
csak a félévi tervet teljesítik 
időre, hanem december 21-1-e 
befejezik évi tervüket. Hóna
pok óta nem fordult elő 
számadáselválasztás, dézsmá
lás évek óta nincs a vasutfuSOk 
hibájából, mint ahogy nincs 
árusérülés sem. 

Az egykor .,halálra ítélt" pá
lyaudvaron eleven munka fo• 
lyik, az állomás dolgozói fon
tos csavarjai a vasút nagy gé
pezetének. 

A „halálra ítélt"�nek semmi 
oka aggodalomra. Hiszen 300-
400 kocsi fordul meg naponta 
az állomáson. A malmokon kí
vül a fövár06 hűtőháza, a 
FŰSZÉRT, a Tennényforgalmi 
Zsákraktár, egy hatalmas 
TÜKER-tele,p és még sok-sok 
vállalat és üzem kiszolgálását 
végzik a dunaparti vasutasok. 
Az igaz, ho.,uy régi forgalma 
már csak a múlté, de ehhez a 
háború vérzivatara is hozzájá- Felkészült a vasút a gabonaszállításra 
rult. Harminchat óriási raktá-
rából mindössze négy maradt 

, 
. A vasutas dolgoz�k � idé� 

meg. Ezek egyikét a Chemol- 1s nagy gonddal kesz1t1k elo 
impex árui töltik meg Volta- a kocsiparkot a gabonaszálli
képpen két raktár áll

. 
rendel- tásra. Előre�áthatólag naponta 

kezésre, ahol sok eze-r tételben 5�00 ko;c�1 ga�xmát raknak 
ketiil feladást· . kirak' maJd vasut1 kocsikba. Nagyon 

, a, vagy as- fontos, hogy a gabonát szállító ra az aru. vasúti kocsik tetőzete és fala 
Budapest-Dunapart még kifogástalan állapotban le-

nem tudta elémi az élüzem- gyen, mert ezzel minimálisra 

0 j nemzetközi vasúti 

csökkenthető a szemveszteség. 
A gabonát általában öm

lesztve szállítják, ezért a vas
úti kocsikba az ajtó elé belül
ről deszkafalat, úgynevezett 
l'infuzát építenek be. Eddig 
már 18 OOO darab rinfuzalapot 
készítettek el, ezenkívül 8000 
vasúti kocsiba már beszerel
ték a rinfuzá t, 

áru- és személyfuvarozási egyezmények lépnek életbe 
Huszonnégy európai állam I ményeknek (CIM és CIV) 

kormányának képviselői a 1956. március 1-vel történő 
Bernben június 16-18-án tar- életbeléptetését határozták el 
tott diplomáciai konferencián 
az új nemzetközi vasúti áru
és személyfuvarozási egyez-

A konferencia határozatot 
hozott továbbá az egyezmé
nyek alkalmazási módjára. 
Németország két területén, va-

szélyes áruk nemzetközi Vi
szonylatban történő fuvaro
zásának szabályozására. A 
szakértő bizottságok előreláthatólag július hó 10-ig ülésez
nek. 

Sére. 
Értekezlet teremtse meg armak Azok a határozatok, me- a lehetőségét. hogy az idei őszi lyek a X. Országos Vasútüg,•i forgalmat zökikenőmentesen, 

E_rtek.ezleten születnek, java- gazdaságosan bonyolítsuk le. 
reszt a gazdaságos üzemvitel- Ez az értekezlet segítse a vas
re vonatkoznak, irányt szab- utas dolgozókat abban. hogy 

Ez is a iobb utazást segíti 
lamint megválasztásra került A ' h • · f"t"h • d 1 ,. r. az egyez��nyek végreh.�jtásá-

1 
Rflnlg� �ll U O a� ? gozomall 

val megb1zott berni Kozponti távirata Helsmk,be 

nak a vasutas dolgozók számá
l'\._.bogyan, milyen módszerek
lrel érhető el a munka minősé
gi javítasa, az ön.költségcsök; 
kentés. 

Nézzük meg, milyen fel-
adatok sikeres elvégzé

séért kell egységesen csatasor
ba állniuk a magyar vasuta
lOknak, hogy valóra váltsál-: 
mindazt, amit pártunk Köz
Ponti Vezetőségének határoza
ta megszabott, amit a népgaz
daság érdeke tölünk megki
Ván. 

Azok a határozati javasla
tok, amelyeket az értekezlet 

mindenki a munkaterületén a 
legjobb módszerek kiaLakításá
val. fegyelmezetten végezze 
feladatát és hozzáj,árul,ion ah
hoz, hogy a vasútüzem felada
tá!nak mee;felelóen továbbítsa a 
tonnák millióit oda. ahova 
népe-azdaság1.mk azt irányitja. 

Hisszük és reméljük, hogy a 
magyar vasutas dolgozók való
ra váltiálk az értekezlet hatá
rozatait és a tervév végez;tével 
felemelt fővel állhatnak: az or
szág közvéleménye elé: dereka
san. be<?.'li!Zettel elvégezt-ék 
mindazt, amit a párt, a dol
gozó nép elvárt tőlük. 

Salek Sándorné, a Debreceni Maszakl Kocsiszolg�latl Fónökséq 
dolgozója, mindig tisztán tartja a gondjaira bízott vonatablakokat. 

(Kovác1 Géza telv J 

Hivatal felügyelő bizottsága. 
A Központi Hivatal eddig ;i 

svá,ici kormány felügyelete és 
irán.vítása alatt működött, az 
új egyezmények életbelépte
tésével egyidejűleg ezt egy 9 
tagú kormányközi felügyelő 
bizottság látja el. mely bizott
ságba 5 évre a magyar kor
mány küldöttjét is beválasz
tották. 

A jegyzőkönyveket a ma
gyar kormány megbízásából 
Vermesy Sándor MAV-igazga
tó írta alá, aki a diplomáciai 
konferencia alelnöki tisztét is 
betöltötte. 

A diplomáciai konferencia 
után szakértő bizottságok ül
tek össze a szállítótartályok. a 
magánkocsik. valamint a ve-

A nyíregyházi fűtöház dol
gozói a vasút politikai főosztály 
útián táviratot juttattak el a 
fmnorszá.gi békevi!ágtalálko-
zóra. 

A n11iref111házi két fűtőház 
dolaozói harcos üdvözletüket 
küldik Helsinkibe. a viláabé
ketalálkoz6ra - írják táviratukban. - A nemzetközi béke-
mozaalom mea·védése érdeké„ 
ben jó munkát és sok sikert 
kívánunk. 

Hasonló táviratokban és le-
velekben sok-sok vasúti üzem 
dolgozói kívántak sok sikert a 
világtalálkozónak s tettek ígé
retet arra, hogy még az eddi„ 
gieknél is jobban támogatják: 
a világbéke iizyét. 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

Hogy idövel tagjelöltek lehessenek . . . 

Bejek Já7t0$ elvtárs nem 
mestere a szavaknak, ritkán 
1Szól. de amit mond. annak 
nyomatéka, súlya van. Meg
fontolt ember, mint általában 
a hozzá hasonló idooebbek. 
Harminchat. vasúti szolgálat
ban eltöltött év van a háta 
mögött és párttagsági könyve 
arról beszél. hoizy az utóbbi 
tíz esztendőt a párt tagjaként 
dolgozta végig Bodajk ál1omá
son. ahoJ kocsivizsgáló. 

De van egy ennél is fonto
sabb hivatása : párta;oport
bizalmi. Igaz. nem nagy a párt
csoport. mindöi:sze négy tagot 
száml.ál. Ez azonban nem csök
kenti, ellenkezöleg, növeli a 
pártcwoort fontoosúgát. A párt 
elött e�6sorban ők felelnek a 
termelésért. A pártcsopart te
hát sokat fogw.tkozik a rerme
lés kérdéseivel., a gazdaságos,
sá,ggal, az önköltségcsökken
téssel. A kocsivizsgálók közvet
lenül járulhatnak hozzá az ön
költség csökkentéséhez. Egy 
idejében felfedett C1Sapágycsé
szeferdülés. melyet a helyszí
nen megjavítanak. megelőzi a 
hón.futást, és biztosítja. hogy a 
kocsik rendeltetési helyükig 
szállítsák a bauxitot. Jelentős 
és hozzájárul az önköltség
csökkentéshez " bauxbtrakodás
nál keletkező kocsikárok meg
állapítása. a kártérítés miatt. 
És még lehetne sorolni. mennyi 
mindent tehetnek a pártcso
port tagjai a gazdaságosságért. 

Ezekkel a kérdésekkel gyak
ran foglalkozik a pártcsoport. 
ma,.,rarázzák a dolgozóknak 
munkájuk fontosságát, jelentő
ségét. Kevés lenne azonban. ha 
a pártcsoport megelégedne 
ennyivel. 

Bejek elvtársék helyesen is
merték fel, hOPV jó munka ak-

kor lesz, ha az emberek, a kö
rülöttük doLgozó vasutasok is
merik a párt célkitűzéseit és 
készek harcolni azokért. Elő
térbe került tehát a nevelés. 

Ez biwny bonyolult dolog. 
Az emberek nevelésére, forrná
l&Sár� nincsenek sablonok for
mulák. Ahány ember. annyi
féle, mindnek más a természe• 
te, más a jó és rossz oldala. 
Mindnél más tulajdonságokat 
kel] fejJeszteni és megint má
sokat. a rosszakat nyesegetni. 
mint aho!!yan a jó kerú!E;z te
szi. Különös gonddal. megkü
lönböztetett fiqyelemmel kell 
fogwlkozni azokkal, akikkel 
távolabbi célok vannak, aki.k
böl idővel tagjelöitek, rnajd 
t>árttagok lesznek. 

máról, vitatkoznak a népnevelő 
zset.,önvv fontooabb cikkein. 

Természetesen van még rok 
olyan kérdés. amit nem lát vi
lágosan a két elvtárs. Egyik 
nap szóba került például a fi
zetés. Keveselték. Bejek elv
társ az ilyen .. kényes'· kérdés
től sem riad vissza. Azt mond
ta: 36 éve 1.•agyok vasut.as. em
lékszem még arra is, horni mi
lyen t'OU az éLet a feL,zabadu
iás előtt. Nem mondok mást. 
csak annyit: négy gyermekem 
közül egyet sem tudt<1m i.s'lw
láztatni, sót gondolni sem 
mertem arra. hogy tan.!tta.ssam 
őket. 

A felszabadulás óta mind a 
négy leérettségizett, három el
végezt„ a technikumot, a ne
Ol/€dik az idén lesz technikus. 

Beiek el\'tá:�ék pártcso"'>ti:- Egy fiam még a technlkummal 
ja ne,nré-tiben fi�•elt fel k "t sem el.égedett meg, s ma a Testfiatal munká,;ra, akik most.a- ne1,-elési Főiskolán van. 
nában kerültek a vasútho�: Ezt is számolni. kell, ha az 
Gyenes Palra és Rosenzweig életszinvonalról beszélünk. Per
Janosra. Mindketten fizikai sze, nem azért mondom ezt. 
dolgozók, le!kiismer�tes, becsü- mert én megelégedett vagyok 
letes _ _munkat végzo �mbere_k. l ielenlegi életkörülmén.yei mmel. 
Kedvuk van a t.anulashoz IS, Nem, nem vagyok megel.ége
k:.ilön&en Gyene-; Pálnak. E<'V-

1 
dett. De jobban éle'k, mint az

szóval olyan embereknek lát- előtt és jobban él a családom 
szanak. __ akikből. ha -�·oglalkoz- is. Viszont, ha még jobban aka
i:iak vel�k. ha n:ielléiuk �ln::-k runk él·ni, az is rajtunk múUk. 
es segítllt őket. idővel taE?Jelol-

1 
Eredményesebben kell dolgoz

tek is lehetnek. nunk, harcolnu.nk kell a ma_ 
A pártcsoport ezt fia-,•e!em- gunk terüietén a párt politiká

be véve. szor<J1Sabbra fúzte kap- jának gy6zelméért, amely az 
csolatát a két pártonkívülivel. életszínvonal :i<n:u.lá.sát bizto
Rendszeresen r. - ->iíviá'· őket s!tja számunkra. 
pártcsoportértekezletre. ha a Sok-sok ilyen beszélgetésnei; 
napirend ezt mel(engedi. Meg- tanúi a dolgozók ott, ahol Be
bizzák őket népnevelő f2leda- jek elvtárs pártcsoportja dol
tokkal és munkájuk megköny- gozik és még többnek a két 
nyíté,éhez népnevelő :i:seb- iövendőbeli tagjelölt. A párt
könyvvel is ellátják őket. Bejek csoport segíti őket. hogy egyre 
elvtárs. ha ideje van. elbeszél- iavulion munkájuk. hogv szé
,ret Vf'!ük a kül- é<: beloolitikai lesedjen politikai látókörük. 
eseményekről. meghallgatva amely feltétele annak. hogy 
véleményüket el'.'Y-el!V problé- idővel tagjelöltek lehes,;enek. 

�k&,zi, É IL IE T_ 
_____________________
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Harmincezer kilométer a Szovietunió 

és Kína vasútiain 

,. 

MARCIUS V:E:GtN I u� 

el Magyarországról két és fél
hónapos kínai tanulmányútra. 
Zsebemben volt Pekingig a re
pü öjegy. de csak Moszkváig 
használtam fel. ott átváltottam 
vonatjegyre. A kétezer kilo
méteres repülőúton rájöttem a 
vonatutazás •Ö�zes előm·eire. 
Nem is izlett túlzottan a hasz
szú repülőút. de főként azért 
választottam a vonatot. mert a 
repülőgépről mást nem láttam. 
csak álmos. szürke fe.hőket. 

Kiderült. hogy nagyon jól 
választottam. A kilencnapos 
Moszkva-pekingi út valóban 
életem egyik legnagyobb él
ménye lett. Keresztülut.aztam a 
haialmas. gazdag. monumentá
lis iparú Szibérián. láttam 
o'.yan tájakat. amelyek vetél
kednek a világ legszebb vidé
keivel. S alkalmam volt az 
utas szemével megismerni a 
szovjet vonatokat is - elég 
alaposan, mert az elmúlt he
tekben vis6zafelé is vonaton 
tettem meg az utat. Ezenkívül 
Kína területén is jóval több. 
mint tízezer kilométer utat tet
tem meg vonaton. így tapasz
talataimat a kínai vonaton 
szerzett élményeimmel is ki
egészítettem. Egy hónapot töl
töttem vonaton az utóbbi ne
gyedévben. s ezekről az élmé
nyekről számolok most be a 
Szocialista Vasútért olvasói
nak. (Sajnos, nem vaityok vas-

Írta : Zsolt Róbert 

úti szakember, íi:lY megfigyelé- metlenebbek. hogy négyen 
seim nyilvan fe.ületesek és utaznak egy fülkeben. a be-
szakmailag nem oontosak.) rendezés azonban a fotóit ki-

Moszkvában. szemben a véve teljesen azonos és szinte 
húszegynéhány emeletes Le- semmivel sem rosszabb a .. fa
nin.grad-szállóval, hatalmas te- pados" kocsi sem. A . .fapad" 

ret övez három pályaudvar ugyanis csak az elnevezésben 
épülete _ a leningrádi, a ia- szerepel, a hálókocsi fekhelyei 
roszlavli és a kazan.i. A iarosz- ugyanolyan kényelme:;ek. mint 
lavli pá.yaudvan-ól indultunk a többié. talán csak a fülke 
Pekingbe. A csíllogó zöldre fé- szükebb valamivel. Ezekben a 
nyezett kocsikból álló vonat kocsikban 38 utas kap helyet 
mar ott állt a külső 1. vágá- a másodosztálvúban 32. A mi 
nyon. Mind hatalmas kocsik kocsinkban mindössze 18-an 
önsúlyuk 50-60 tonna. A moz- uta;,tunk. 
dony is nagyobb. mint ami- Mikor visszatértünk a !ül
lyeneket a mi vona.alnkon Já- kébe, megjelent fehér kabát
tunk. ban a kalauz .:S érdeklődött. ki 

parancsol teát. A szovjet vas-
i A JEGYKEZELŐ I lent állt úti kocsikba ui;!)·anis beéoíte-
'----- ___ _,_ a kocsik nek egy szamovárt is. s az uta-
fe!járójánál. A 8-as számú ko- sok néhány fillérért teázhat
csiba szólt a jegyünk. Pár má- nak. 
sodperc alatt túlestem a jegy- Az úton sokat beszélgettem 
vizsgálaton és a másik kalauz a két jegykezelővel. Huszon
kísért a fülkémbe. A szovjet négy óránként váltják egymást 
távolsági vonatokon ugyanis a szolgálatban. A szo.gálatos 
min<legyik kocsiban két jegy- szinte megállás nélkül dolJ(o
kezelo do gozik. zik, s emellett állandóan se-

A jó eredJDény nem boszorkányság 

A vonat menetrendszerint. gít az utasoknak. Hol koni.er
pontosan 12,15-kor indult el. vet bont, hol a bőröndöket sze
Az első percek természetesen reli. sőt szo:gálatkészen arra 
azzal teltek. hogy körülnéz- is ajánlkozik. megnézi. van-e 
tem a fülkében és utána a az étkezöben szabad helv. Lát
vonaton. Jártam már sokat ja. hogy külföldiek vagyunk. 
külföldön. de ilyen ízlésesen. felhívja figyelmünket a vidék 
kényelmesen berendezett vo- nevezetességeire. Biztat ben
nattal sehol sem találkoztam. nünket. piheniünk le ebéd 
Fülkénk. amelyben Toncz Ti- után nyu11:odtan. felkelt min
bor rajzo!ómúvész barátommal ket. ha érdekes tál kö\'etke
utaztam együtt. a legkénye- zik. Mikor búcsúzik. ió ma
sebb igényt is kielégíti. A két. gyar kie.itéssel mondia: vi
egymás fölött elhelyezett ág.v- szontlátásra! Enne! nagvobb 
gyal szemben selyemhuzatú meglepetés nem nagyon érhe
fotői. köztük kis asztalka. dú- tett bennünket. Bent robogunk 
san ötvözött. aranyozott olva• a Szovjetunió európai részének 
só'.ámpával. (Az ágyak fölött ke'lós közepén és egy orosz 
ezenkívül külön kis olvasó- embertől magyar -;zót hallunk. 
lámpa ég.) A csillárban négy Hamarosan megkaptuk a ma-

- Tupas;;talalok Debrecen állomáson -

A „Yiharvert" állomásépü
let. az üresen ásító emeleti 
ablakok akaratlanul is a há
borút, a pusztítást idézik. 
összeszorul a szív az egykor 
szép. most félig rombadőlt 
debreceni felvételi épület 
láttán. Am egyszerre elröp
pen a s;,omorúság, mert a 

a gyózelemben. De a figyelmes 
s1.emlélönek hírt ad másról is, 
arról, hogy az él1mjárók több
sége párttag. kommunista. 
Ez egyben választ ad arra is. 
hogyan &2ület.nek Debrecen 
:.llomá."°'71 a n?ov eredmények. 

A párt szerve1.i a munka
ID'07e!meket. Sok mindenben 

A „Szakma klv416 dolqozója" Jelvfnnyel kltOntet•tt M• ink�c•I· 
briqád, (Vasvári Endre felv.) 

bombasérült homlokzaton 
szembeötlik a büszke felirat: 
E!üzem! ts itt ennek a szónak 
különös jelentősége van. Azt 
is hirdeti: Az éLet erősebb a 

haiálnál, a fe�zaba.dult nép 
ereje, tettvágya, munkakedve 
legyőzi a pusztítást, a hábo
rút. F.s bent az állomáson a 
dolgozók már azt is tudják. 
hogy a jövő év végére. ha to
továbbra is jó] dolgoznak, az 
élüzemjelvény már az újjá
épített felvételi épület homlok
zatát díszíti majd. A hosszú 
perron falán elhelyezett tab
lók fényképek. versenyered
mények is a jó munkáról be-
1SZélnek és első pillantásra el
árulják azt is. hogy a munka
verseny gazdája, a szakszerve
zet. szívén viseli a verseny
nyilvánosságot 

Álljunk meg egy kicsit az 
egyik t.ablónál, nézzük, mit 
mond? Arról ad hírt, hogy 
az állomás továbbra is él• 
üzemszinten dolgozik, dekád
ról dekádra teljesíti a ter
vet és csak egyetlen tényező
nél. a kocsikifutásnál kell ja
vftaniok. Ennek lehetősége 
azonban a befutó kocsik szá
mától is függ. 

A táblázat mellett. a di
cs&ségtáblán elhelyezett fény
képek azt hirdetik hol!Y kik
nek van legnagyobb r�ük 

jut ez kifejezésre, de emeljük 
ki közülük az egyik legfonto
sabbat: a párt irányítása ho
gyan érvényesül a tömegszer
vezetek, elsősorban a szak
szervezet munkájában. A 

pártirányítás a fe�ő szervek
től a.z a�ó szervekig érvénye
sül. Az üzenti bizottság munká
jának értékelését például ne
gyedévenként túzi napirendre 
a pártbizottság. Ilyenkor nem
csak az üzemi bizottság tevé
kenységét. hanem a szakszer
vezetben dolgozó kommunis
ták munkáját is értékelik, fel
tárják a hibákat és határoza
tokat hoznak azok kijavítá
,;ára. Hasonlóképpen a párt
alapszervezetek is megvitatják 
a műhelybizotbságok műkö
dését, és - fó!eg az utóbbi 
időben - a pártcsoportok. a 
SZé.kszervezeti csoportok és a 
�7�k<sZervezeti bizalmiak mun
káját. 

Ez teszi Jehetóvé. hogy az ál
lomás szakszervezete szinte 
minden területen betölti hi
vatását, lelkesíti és szervezi 
a versenyt, gondoskodik a 
dohmzók szociális ellátottsá
gáról és védi érdekeiket. Ho
avan tudia mindezt ellátni az 
li21>nii bi7ottsá!!. amely közel 
másfélezer szakszervezeti t.ag 
ügyeit intézi? Elsősorban úgy, 
hogy az üzemi bizottság .szél€6, 

állandó aktivahálózatot ept
tett ki és minden területen 
az aktivákra támaszkodik. 
Vegyük Melebbröl &em
Üio'"e az aktivahálózutot. 

Az állomást három részre, 
illetve három múhelybizott
ságra osztották fel. A mü
helybizottságok önállóan dol
goznak, közülük egy-egy ha
vonta beszámol az üzemi bi
zott6ágnak és ilyenkor vi
tatják meg a műhelybizottsá
gok · mUI1'katervét is. Az 
üzemi bizottság tagjai ezen
kívül egész hónapban patro
nálják, köz,·etlenül részt vesz
nek a múhelybizottságok 
munkájában és a tapasztalta
kat üb.-értekezleten vitatják 
meg. 

A terület műhelybizottságok
ra való felosztáf;a azonban 
egymagában nem biztosította 
volna az eredményes munkát. 
Ezért az OB mellett még tár
sadalmi aktívákból szervezett 
bizottságok múködnek, úgy 
mint termel.ési és tömegmunka 
bizottság, tíj!tó biZottság, bér
bizottság, társadalombiztosítá
Si tanács, vitás ügyek bizott
sága, munkavédelmi bizottság, 
mun.kásellátási bizottság. spo.-t 
és kultúrbizottság. ts ami a 
legfontosabb: ezek a bizottsá
gok nemcsak papíron vannak 
meg, hanem tevékenyen dol
goznak. 

A termelési és tömegmunka 
bizottság az elmúlt hónapban 
például féisú!lyal az összekap
csolt mozgalommal fogla,Jko
zott. Tudatosították jelentősé
gét, megmagyarázták. hogy az 
összekapcsolt mozgalomban 
hogyan lehet elérni a sztaha
novista szintet. elnyerni a 
.,kiváló dolgozó" és a „szak
ma kiváló dolgozója" jelvénvt. 
Erről a témáról több előadást 
is tartottak. Ezen túlmenően 
a termelési bizottság készítette 
el6 a műszaki konferenciákat, 
a termelést értekezleteket és ők 
szervezték meg az állomás 
dolgozóinak ta'J)aSZtalatcsere
iátogatását Ferencváros és Mis
kolc állomásokon. A bizottság 
munkásságának eredményét a 
termelési eredményeken kí
vül legjobban az bizonyítja, 
hogy az elmúlt hónapban. 
száztízen nyerték el a sztaha
novista címet, ötvennégyen az 
oklevelet, négyen a •• kiváló 
dolgozó", öten pedig (az egész 

égö; három fehér fényt sugá- gyarázatot. Aljosa Haroseh. a 
roz. Úb'Y hogy nappali vilá- a szovjet jegyvizsgáló csaknem 

Munkácsi brigád) a ,.szakma gosság van a fülkében. a ne- félé,·ig élt Maitvarországon, 
kiváló dolgozója" jelvé11yt. gyedik kékfényü éi.ieli lámpa. mint a felszabadító szovict 

Eredményes munkát vég- A csillár, de még az ablak is hadsereg katonája. Gröngyö-
zett a bérbizottság is. A bér- metszett üveg ebben a kocsi- sön tartózkodott a leghosszabb 
elszámolásokat ellenörizve iöb- ban. A ta·at selyemtapéta bo- ideig. Olyan szeretettel beszélt 
bek között megállapították, rit.ia, igen ízléses. finom min- arról a családról. akiknél fél 
hogv S.zabó Imre. Kiss János tá.iú. A földön vastag. süppe- évet töltött. mint a legközeleb
és Szabó Lajos vonatkiséröket dő szön,·eg. színe, mintája bi barátairól. - Ugy éltem ná
a rangfokozatuk után hely- olyan stílusos. mint a tapétáé luk. mint otthon meséli. 
telenül, alacsonyabbra sorol- és a bútorhuzaté. A mennyeze- - Segítettem nekik a földeken. 
ták be. Az elvtársaknak utó- ten szellóZŰnyílás. A fülke ab- elvégeztem a nehezebb mun
Jagosan kifizették jogos illet- lakát ugyanis általában nem kákat. ők meg sosem akarták 
ményüket. Ok tárták fel, hogy nyitják ki. hoey ne iöiiön be engedni. hogy másutt étkez. 
Székely Sándorné és Erdos a korom. Valóban, a vonaton zem. csak náluk. Jóskának szó
LA� nem kapta meg jogos épp olyan tiszta minden. Jítottak. 
túlóráját. A bizottság ín- mintha a lakásban lenne ott- "

i 

===--------,/ eitész 
tézkedett és a 69.75 forintot, ii- hon az ember. A le\·egö pedig FÉL :E:V ALATT jól 
letve a 25.41 forintot pótlólag ió. mert a gyakran bekapcsolt megtanuit magyarul de tíz 
k.ifirették. A bét·bizottság elektromos szelJÖ7őberendezés esztendő alatt sokat felejtett. 
vizsgálata alapján kapott Ko- biztosítja a friss levegőt. Ha Most aztán újra alkalma volt 
vács VIII. János is közel ezer mégis túl meleg lenne. ott az izyakorolni a magyar nyelvet 
forintot. Előfordul, hogy ma- asztalon a ventil!átor. amit ő mesélte el, hogy 21 nap alatt 
guk a vasutasok mennek pa- bármikor be lehet kapeso'ni. érkeznek vissza Moszkvába és 
naszukkal a bérbizottsághoz. Két szomszédos fülke között akkor 18 napi pihenőt kapnak. 
Ilyenkor három napon belül ki- tágas moodófülke áll a née:v 1200 rubel a keresete (1 rubel 
vizsgáljá,k és elintézik a jogos utas rendelkezésére. Benne =3 forint) ezenkívül téli, nyá
pa.naszt. Hasonló példákat Je- tiszta törülköző. kristályból ri ruhát is kao. 
hetne sorolni a többi birottság készült vtzesüveg. POharak. A Vonatunk ezalatt már el
munkájáról is. kocsi valamennvi aitaia bar- hagyta Moszkvát (40-50 kilo-

A szakszervezet tehát be- nára fényezett fa, aranyozott métert robogott a külvárosok 
tölti feladatát. De ha a munka kilincsekkel. között). aztán lassan elmarad
eredményességének gyökerét I AZT HITTÜK, 1 csak ez az tak a ;obb és baloldalt sűrűn 
keressük. akkor még tovább _______ -.,első osztá- kanyargó helyiérdekű \'illa-
kell mennünk. egész a szak- lyú kocsi ilyen szép. Kiderült. mosvasút vágányai. lel!\·égül 
szervezeti bizalmi hálózatig. hogy az egész Moszkva-pe- pedig lassan eltünedeztek a 
A bizalmiak JO munkáját kingi vonat minden kocsiia házak teteiéről a televíziós an
néhány statisztikai adat is 

I 
ennyire tiszt.a és ízléses. Vé- tennák. Kijutottunk Moszkva 

ma.�ru·ázza. 93 szakszervezeti gigjártuk a vonatot. A .. pár- körzetéből. 
bizalmiból 51 sztahanovista, nás" kocsik annyival kénye]- (Folvtatiuk.) 
1 'lrormánykitüntetett, 1 pe- ��� 
dig a »szakma kiváló dol· 

gozója". A bizalmiak húsz p } d h } k k d J k százaléka 7-8 éve. negyven á yau Var, a O CSU nŐ Ü gozna, 
százaléka pedig már öt éve bi
zalmi. Ennek is tulajdonít
ható. hogy a bizalmiak jól is
merik feladataikat, 

A bizalmihálózat főtáma
sza az üzemi bizottságnak. de 
hogy azzá vált. abban nagy 
szerepe volt az üzemi bizott
ságnak. Evek óta esti tanío
lvamokon tanítják a bizalmia
kat a Munka Törvényköny
ve ismeretére, a verseny
szervezés móclszereire, a 
szakszervezet! munka elvi 
kérdéseire. a szovjet és a leg
kiválóbb magyar munkamód
szerek ismeretére beveze
tésének gyakorlati problémái
ra. lizy vált az üzemi biwttság 
támaszává a blza1mi hálózat. 
és ez egyik magyarázata 
annak. hogy Debrecen állomás 
biiszkén viseli az élüzem cí-
met. B. G, 

A Nl·met Demok�allkus KözUrsadqban a kll7elmúltb�n avatUII 
fel Gro�srdschen SUd pályaudvart. ahol valamennyi vasúti alka„ 
n1azott dolgozó ncS. A p.ilyaudvar ve7ető1e a 18  éves Gerda Dro-

qan. Képilt.kön az ifjú vez�tö útbaigazít egy utast. 
(Az NDK Képszolqalat felv� 
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HIDÁSZAINK MUNKÁBAN Az összekapcsolt mozgalom sikeréért 
L6togat6s a Hatvan-salgótarjáni vonal menetir6nyítóján61 Az ujpestl vasúti híd nagy 

forgalma azt követeli a MA V 
Hídépítési Főnökség dolgozói· 
tói, hogy a Béke-úti vasúti 
aluljáró építésénél határidő 
előtt befejezzék a betonozási 
munkákat. A hidászok jól 
tudják, hogy mit jelent a 
Béke-úti aluljáró a dorogi 
vonal forgalma szempontjából 
és ezért teljes erővel építik 
ezt az új létesítményt. Az első 
hat vágány alatti beton
munkát már befejezték és a 
napokban hozzáfognak a má
sodik hat vágány alatti át
hidalószerkezet betonozásához. 
A munka hatalmas arányaira 
jellemző, hogy a hídszerkezet
be eddig több mint 2200 köb
méter betont építettek be és 
a kubikosok 35 OOO köbméter 
földet mozgattak meg. 

Az építkezések idejére a 
villamos síneket egy csavaros 
vaslúdon vezetik át és ez
alatt is betonmunkát végez
nek. Ha a betonalap elkészült, 
a vashidat továbbhúzzák és a 
helyén elkészítik a Fővárosi 
Villamosvasút végleges fel
építményét. 

A l\IA V hidászok jó munká
ját már országszerte is
merik. Pápán a vasútállo
máson új fordítókorongot épí
tettek. Aszódon új hidat emel
tek a Breda-patak fölé és 
az éveken keresztül fennálló 
5 k ilométeres lassújelet meg
szüntették. Az ujpesti Duna
híd építésével kapcsolatban 
befejezték a Nánási út és a 
Szentendrei út fölötti kisebb 
hidak építését. 

Féléves tervüket határidő 
előtt befejezték és az elmúlt 
félévben olyan munkákat vé
geztek el, mint a Keleti fő. 
csatorna fölötti ideiglenes vas
úti hidak építése, a Zalaeger-

[ 

eizyetlen olyan vasúti híd van, 
amelyet felrobbantása óta 
még ideiglenesen sem építet
tek újjá. A Kál-Kápolna-kis
újszállási vonalon, a kiskörei 

Az ilyen irodára szokták 
mondani :  zsong, mint a méh
kas. Egyszerre csörög a tele
fon és a két hangszóró is egy
re csak mondja: - HaU,ó, me· 
netirány! Halló, menetirány! 
Elemzést adok . . .  Egyébként 
a méhkas hasonlat most na
gyon helyénvaló itt a Hatvan 
-salgótarjáni menetirányító 
szobájában, mert éppen a mé
hekkel van baj, emiatt cseng 
minden telefon. Az történt 
ugyanis, hogy egy szerelvény 
méheket visz az ország akác
erdői felé - .,legelni". Ilyen
kor, a nyári hónapokban, a 
méh kaptárakat vagonokba, 
autókba rakják és indulnak a 
szorgos méhecskék mézet gyűj
teni. A szerelvt'.�1ynek „zöld 
utat", gyors szállítást kell biz
tosítani, nehogy „befulladjon" 
az értékes szállítmány. 

Csík Béla elvtárs, menet-
A Béke-úti aluljáró építése irányító, most éppen a méh-

szeg melletti munkák során vasúti Tisza-híd helyén tíz szállítmány útját biztosítja. 
pedig új vasúti hidat építettek. év óta csak kompátkelés van. Anúg i ntézkedik, nézzünk egy 
A háromnyílású vaslúd a Zala A vonatforgalmat ingajáratok- kicsit körül a szobájában. Iró
árterületét íveli át és most kal bonyolítják le. A MA v asztala baloldalán gombnyo
megkezdhetik a tíz év óta álló hídéoítő mérnökök most hoz- másra működő telefonközpont. 
ideiglenes híd lebontását. záfogtak az új kiskörei vasúti jobboldalán kapcsolótábla, 

A MAV hidászok még eb- híd építéséhez. Figyelembe- amelyen a két hangszóró erős-
b · b lk · 't'k vették a mezőgazdaság fejlő- ségét és hangszínezését szabá-en az ev en e . eszi 1. az uj- lyozza. Az íróasztal is külön· pesti vasúti Duna-hídon a nagy dését is és az új hidat nem-
Duna-ág feletti gyalogjárót, csak \'asúti, hanem közúti bözik a szokványostól: közepén 
amelynek vasanyagát most forgalomra is tervezik. A jövő két hengerre erősítve egy grafi
gyártják a MAVAG-ban és évben megkezdik a 600 méter kon, melyre színes ceruzákkal 

nemsokára már_ a hídon meg-
, 

hosszú kiskörei vasúti Tisza- a vonatok útját, tartózkodását 
kezdik a szerelest. híd építését, melyet 1957-ben I és a szükséges egyéb megjegy-

Az ország területén még adnak át a forgalomnak. zéseket rajzolja a menetirá-

nyitó. A két henger segítségé
vel az ív forgatható és így a 
rajzolás helye mindig „kézre 
esik". Az asztalra merőlegesen 
állítva helyeztek el egy másik 
grafikont. Ezen van feltüntet
ve az állandó jellegű, menet
rendszerinti vonatközlekedés, 
a grafikon felett pedig a vo
nal állomásainak vágányraj
zát látjuk. A menetirányító 
háta mögött kis asztalka, raj
ta három telefon. 

El lehet képzelni, nem köny
nyű dolog ilyen körülmények 
között a menetirányító mun
kája. Jegyzi a vonatelemzése
ket, rajzzal kíséri a vonatok 
útját, intézkedik a gépekről, 
beosztja a fordulókat. Jó vagy 
rossz munkája tehát kihat a 
vonatmozgás egész dinami
kájára. mely szorosan össze
függ az új összekapcsolt moz
galom sikerességével. 

A menetirányító 
a gazdaságos szállít6st is 

segíti 

mozdonyvezető, megbeszélik 
az esetlegesen beállott válto
zásokat, az út folytatásának 
körülményeit. Ma már csak 
rossz emlék az az idő, amikor 
szinte állandó vita folyt a 
mozdonyszemélyzet és a me
netirányító között. 

Amit figyelembe vesznek 
a tervezésnél 

.A h ö r g ö n d Í ,, a s u ta s o k  k ö z ö t t  

Tulajdonképpen az össze
kapcsolt mozgalom hozott ben
nünket ide Hatvanba. Látoga
tásunk célja: megnézni, ho
gyan járul hozzá a menetirá• 
nyitó munkája az összekap
csolt mozgalom sikeréhez. De 
mielőtt a részletekre kitér
nénk, még mondjuk el azt, 
hogy a Hatvan-salgótarjáni 
vonalon folyó összekapcsolt 
mozgalmat országos viszony
latban is a legjobbak között 
emlegetik. A forgalmat azelőtt 
13-14 oéppel. most pedig tiz 
géppel bonyolítják le. Azelőtt 
átlag 120 tengelyes. most pe
dig 150 tengelyes 2000 tonnán 
felül rakott vonatoJc közleked
nek és a százelerrntonnatervet 
fa állandóan túlteljesítik. 

A múltat említve, érdemes 
elmondani, hogyan vált „e m
lékké" a két szolgálati ág kö
zötti vita. A menetirányítók 
megismerkedtek, személyes 
kapcsolatokat építettek ki a 
mozdonyvezetőkkel. Ellátogat
tak a fűtőházba. részt vettek 
a. fűtőházi termelési él'teke::
leteken, ahol megismerték a 
mozdonyszemél),·zet baját. pa
naszát. Ugyanakkor ők is meg
hívtak mozdonyvezetőket a 
menetirányítói szobába, ahol 
azok megláthatták, hogy nem 
is olyan egyszerű „bürokrata" 
munka a menetirányítás. mint 
ahogy egyesek azt korábban 
képzelték. A személ),·es isme
retség még egy nagyje·entő· 
ségű dolgot tett lehetővé: nem
csak névszerint tudja a menet
irányító. hogy ki \'an a gépen, 
hanem azt is. milyen ember, 
milyen a szakmai képzett
sége. hoa)lan ta,•tja rendben a 

gépét, mennyire lehet rá szá
mítani. És ezt figyelembe ve
szi a tervezésnél. Kialakult te
hát a kölcsönös megbecsülés. a 
jó együttmüködés. amely most 
a teliesítményekben gyümöl
csözik. 

Pusztaszabolcs - Sárbogárd, 
Szekesfehén;ár - Szabadbaty
tyan kettős háromszögének 
szembenéző csúcsaként. - ál
lami gazdaságok és termelő
szövetkezeti földek hatalmas 
gabonatáblái között - egyma
gában áll Börg-0ncl ál.lomás. 
Mondhatnánk azt is, hogy ár
ván, hiszen falu nem tartozik 
hozzá, mert Börgönd falu 
egyszerűen nincs. Közigazga
tásilag a 14 kilométerre levö 
Pákozd köz.,;éghez tartozna, de 
a tá\·olság miatt nemigen tud
ják tartani a kaJ)CSolatot. ami 
biwny elég hátrány<>5 a bör
göndi vasuta,; dolgozókra. El
sósorban gyermekeik iskoláz
tatása szempontjából. Mert 
igaz, hogy Székesfehérvár vo
naton egy ugrás. de az ottani 
iskolák csak akkor veszik fel 
a börgöndi gyerekeket, ha a 
hazaiakból nincs ki a létszám. 
Most például Mészáros állo
másvezető elvtárs I. általános
ba kerülő kislányát utasította 
el az egyik fehérvári iskola. 
Igaz. van it1 pár ki lométerre 
egy pusztai iskola. de oda a 
téli zord időben nem szívesen 
engedik gyalogolni gyerme
keiket a szülök. 

Majd tíz éven át a vasút <ir= 

vája is volt Börgönd. A há
borúban erősen megrongáló
dott épületeit =k ideiglene
sen állították helyre és emiatt 
sokat kínlódtak a dolgozók. 
Valamennyi helyiségbe becsor
gott az eső, a várótermet für
döswbának lehetett volna 
használni. a forgalmi kodá
ban pedig az volt a helyzet: 
ha esett, a forgalmi szolgálat
tevő saját asztalától kénytelen 
volt átülni a málházó asztalá
hoz, ahol aránylag kisebb zu
hanyt kapott a nyakába. 

Egy elfelejtett építkezés 

Végre tavaly ősszel hozzá
fogtak az újjáépítéshez. év vé
gére be is fejezték. személy
pénztárral és távíró szobával 
bővítették a korszerüsített fel
vételi épületet. De az épület 
átvétele félév óta méo ma sem 
történt meg. Igy aztán egyelőre 
sem a székesfehérván Pálya
fenntartási főnökség, sem az 
igazgatóság nem vonja felelős
ségre az építő vállalatot az el
követett hibákért. Pedig ideje 
lenne, mert például a főnöki 
iroda rosszul behelyezett víz
vezetéke már egészen átnedve
sítette a falat és kívül-belül 
lerúgta a vakolatot. Az egyéb
ként szépen rendbehozott ál
lomást még mindig csúfítja a 

volt segédtiszti lakások rom
halmaza. Amikor a felvételi 
épületet újjáépítették, nem 
tudni miért. a romos lakások 
falaiból „termelték ki"' a tég
lát. Igy a helneállitás ma 

már nehézségekbe ütközne. pe
dig a két lakásra na.,\· szük
ség lenne. mert if:i. /\:agy Já
nos távirász. Balogh Jó7sef vál
tókezelő. Habís ,József távírász 
és mások vidékről járnak szol
gálatba. Habis 24-24-ezik s 
amikor reggel 8 órakor leteszi 
a swlgálatot, kénytelen há
romnegyed 1 0-ig várni .  amig 
vonatot kap Fehérvárra. Ba
logh eh·társ hét é,·e szolgál 

Börgöndön. ezalatt ő is sok 
időt vesztett szabadidejéből 
várnkozással. utazgatással. 
Mennének innen, már be is 
adták áthelyezési kérelmüket 

Így dolgozik az állomás 

Pedig Börgönd állomás fon
tos szerepet tölt be a személy
és teherforgalomban. dolgozói
ra felelősséglelies munka há
rul. megérdemelnék a fokozot
tabb gondoskodást. Pusztasza
bolcs, Székesfehérvár, Sárbo
gárd. Szabadbattyán 1ranyá
ból egyre-másra jönnek-men
nek a személy- és tehervona
tok. a nyári balatoni forgalom 
jelentős ré:;ze is ezen a c.sat
lakoZÓ és elágazó állomáson 
keresztül bonyolódik le, nag,•
mértékben mentesítve a diny
nyési vonalat. Hétköznap 65. 
vasárnap 80 vonat áthaladását, 
csatlakozását, ha szükséges. 
rendezését biztosítja az áller 
más 16 dolgozója. MéghozZá 

nem is rosszul. Mészáros Fe
renc állomásvezető elvtársnak 
szívügye a munkaverseny. A 
dolgozók sem kéretik magu
kat. ha versenyről van szó. 
Második negvedévi tervüket a 
húsz budapesti üzem felhívá
sára telt fogadalmukhoz híven 
jún'ius 28-án 101 százalékra 
telje.sítették. A l,ocsimozgatás
ban 1 03, az árubzállítási tonna
terv teljeS1 lúsében 106. a kocsi
kihasználi.sban 1 02 sz:iZ3lé!wt 
értek el. Azért csak enn)'i!. -
mentegetőznek - mert sok a 
lcnszállítmány, aminek súlya 
nincs. annál nagyobb a térfo
gatu. A koc.Wartózkodcisban 
legna.gyobb bti.natvlcra két 
szá:a.lekkal elmaradtal, a terv
től, de van rá mentségük. 

A túlsúlyos vonatok 
problémái 

Csinálhatunk akármit. 
Fehénrár nem fogadja az ele
rset panaszolja Krentz 
György forgalmi szolgálattevő 
elvtárs. - Ezt azonban még 
megértjük, mert a régóta tartó 
allomásépílés miatt nehéz a 
helyzete. De a túlsúlyos vona
tok küldésénél óvatosabb le
hetne. Mindnyájan tud.iuk. 
hogy fontos a töboterhe!és, de 
ezen a vonalon ói•atosan kell 
vele bánni, 111ert ha elakadnak 
a túlsúl)los vonatok, nem érik 
el a kivánt célt. Börgöndig 

még csak eljönnek, mert idáig 
van tolószolgálat. innen azon
ban már nincs. így aztán .a 
Seregélyes-Zichyujfalu közötti 
erósen emelkedő S-kanyarban 
a megállás veszélye fenyegeti 
őket. Hogy ezt megelözzék. 
,·endszerint leakasztanak ná
lunk 5-6 kocsit. Sokszor még 
a rendes terhe!é:;sel közlekedő 
tehervonatok i,; megállanak 
itt, azzal, hogy csak akkor 
küldjük tovább, ha Seregélyes 
áthaladással fogadja. l\Iert ha 

meg kell állni, két részben köz
lekedhet csak tovább a sze
rel\•én.1·. l\éha órák hosszát vár 
egy-egy tehervonat, s mivel a 
bai sosem jár egyedül. a tele· 
jébe még a személyvonatokat 
is elveri. 

Igy élnek. ilyen problé· 
mákkal bajlódva harcolnak a 
tervteljesítésért Börgönd állo
más dolgozói. s cserébe vala
mii•el több 11ondoskodást kér
nek. Nem nagy dolgokra gon
dolnak, csupán olyasmire: kap· 
janak egy kis könyvtárt, hogy 
szabadidejükben tudjanak mű
velődni. szórakozni. meg hogy 
a pályafenntartás vegye észre. 
ha olyasmi történik. mint pél
dául másfél hete. amikor egy 
hirtelen támadt vihar elvitte a 
víztorony tetejét s azóta .,fe
detlen fővel" áll ez az épület. 
De az sem ártana. ha a szol
gálati lakások fürdőszobáit 
végre felszerelnék és használ· 
ni tudnák azokat. 

Az Utasellátó Vállalat 
felkészült a nyári balatoni forgalomra 

A megnövekedett nyári 
I 

berendezést Balatonvilágoson árukból, filmekből, napo!aj-
ut�sforgalomra az Utasellátó Bala�onalig�:'· .. Balatonszeme- bál és egyéb cikkekből többet 
Vállalatnak is alaposan fel sen es Alsoorson. szállít az ut.asellátó-oavilo-
kellett_ k�zülnie. Kül?nösen Nyáron a vendéglátóipari noknak. mint tavaly. 
sok ll'anyu volt_ ez „a .�e_ladat a üzemek el sem képzelhetők j6g A zökkenőmentes. folyamaBalato1; . menti . u�uloh:lyek nélkül. Az Utasellátó Balaton- tos áruellátást külön gépkocsiutasellato uzemeinel, hisz:_n környéki üzemei a helvbel1 járatok biztosítják. A gépkoe�ek1;ek nemcsak �z -�t-�zo_k�- jégvermekben megfeleló esik hétvége előtt. de szükség zon?e�, h�nem az , udu 0 .. • ige- mennyiségű természetes jeget esetén hétköznap is friss árunyeit 1s ki kell elegítenwk. tároltak. A múlt télen Bala- val látják el az üzemeket. pa-

A felkészülésnél három ró tonfüred is jégvermet kapott, vi lonokat. 
szempontot vettünk figyelem- úgyhogy itt is biztosítani tud- A fogyasztók zavartalan, be. Először azt. hogy az üze- jál, az italok hütését. amire gyors kiszolgálása jó szervernek csinos, vonzó külsővel fer tavaly nyáron még sok panasz 
gadjál, a vendégeket. müsza- volt. zési munkát kíván. Elsösorbau 
ki berendezésük rendben le- Az idén a tavalyinál több a nyitvatartási időket kell a 
gyen, másodszor, hogy áru- Italt kapnak a Balaton mellet�, közönség igényeihez alkalmaz-

Ez az eg,·üttműködés. ha 
szükséges. lehetővé tesz rugal
mas megoldásokat. Például. ha 
Apcon forgalmi okol,ból vona
tot kell megállítani. akkor 
s�ólnak a mozdonn·czetönek. 
aki ezt az időt fel használia 
tiíztiszHtá�r;:i - 6--?i íg�• egv ké
sőbbi tüztisztífást rnegtakarit. 
Hasonló a hel,•zet ,·izvételnél : 
a Nagybá'onuia J.:i\zlekedö ,·o
natot. ha Pásztón -,,esaállítiák, 
akkor itt \'esz ,•izet és " '"r
dulónál nPm kell fe!r- ,;:rie 
Ki-stere11uébe. Az il,•en 1: el'(
oldások el<ise<!ítik a gvors for
dulót. a vonal és n g,Snel· le
hető legiobb kihasználási:. 

Mindehhez tel'(vlil, még hoz
zá : ezen a vonalún nemc\,ak 
a 111enet iránvitAknak. hanein a 
forgalmi.stáknak is j,\ a k'lp
csoJ,ita a mozdoni·személyzet
tel és szoros az c<!vüt+miikö
dés a menetiránvítók és for
•rnlmisták között is. Igv C!(\'Üt
tesen azt1n le tudnak 11:\·őzni 

Elég néhány órát ülni a me
netirányító mellett .  hogy kide
rüljön : a jó munka. a siker 
alapja a tökéletes. jól össze
hangolt eg,·üttmüködés. A me
netirányító nemcsak a forgal
mis!ákkal. az állomá,okkal 
tart szoros kapcsolatot. hanem 
a mozdonyszemélyzcttel is. A 
mozdonyszemé!yzPt!el \'aló 
kapcsolatát vizsgál iuk mei,! ki
csit közelebbről. Egy-egy út 
előtt a menetirányító megbe
széli a 11wzdonyvezetői·el a 
helyzetet. Me11állapodnak ab
ban, hol biztosít a for11a lom 
áthaladást, hol kezelien a moz
dony, melyilc szalwswn rövi
dítse vagy hosszabbítsa meg 
a menetidöt a 1.'ezető. Ezzel 
azonban nem ér véget a moz
donyszemélyzet és a menetirá
nvító kancsolata. A vonalról. minden vórat1an akadál:vt és 
tartózkodás közben is érin+ke- l mind nagyobb eredményeket 
zést tart a menetinín?Jító ,;,. n érnek el. 

.!Jtlegrövidül a menetidő 
Budapest-Pécs között 

Nagyjelentőségú munkát vé- együtt most szabályozzák a 
,geznek a Mecsek egyik ,·öl- Bükkösd-patak folyását. Ha
gyében a dombóvári Vasút· talmas ekszkavátorokkal uJ 
építési Főnökség dolgozói. medret építenek a pataknak, 
Bükkösd és Abaliget között, a úgy, hogy az nem keresztezi 
festöi vidéken kanyargó pécsi többé a vasútvonalat. 
vasútvonalat hatszor keresz- Ha az új patakmeder elké
tezi a Bükkösd-patak, amely a szül, megszüntetik az áteresze
tavaszi áradások idején olykor ket és a vonatok menetsebes
elöntéssel fenyegeti a fövona- ségét ezen a szakaszon fel
lat. A Va·stítépítési Főnökség 

I 
emelik. Ennek nvomán Buda

dolgozói a Vasúti Tudományos pest és Pécs ·között meg
Kutatóintézet mérnökeivel Tövidül a vonatok menetideje. 

Mindenre kiterjedő figyelemmel 

• 
• 

készletük gazdag választékkal utase,láló üzemek. Tervek kodva megállapítani. de 
1 álljon a fogyasztók rendelke- szerint a nyáron 5000 hektoli- ugyanakkor figyelemmel kell 

zésére. s végül. hogy elegendií Ler sört. 500 hektoliter bort. lenni a kiszolgálók ésszerű 
dolgozóval biztosítsák a gyors. 1 0  OOO hektoliter szikvizet. 1 50 foglalkoztatására is. A helyes 

\ zavartalan kiszolgálást. mázsa szörpkészitményt mér- szervezés. a munkaerő célsze-
A felvételi épületekben lévő nek ki. A múltban különösen rű elosztása jelentős munka

vendéglátó helyiségek festése a hét végén zavarok voltak az erőszükségletet képes pótolni. 
a balatoni állomások szokott ásványvíz-ellátással. Az idén s ez igen fontos. mert az idén 
idényeleji felújítási, csinosítá· a mohai ásványvíz-üzem 80 OOO a legtöbb probléma a létszám
si munkáival együtt megtör- üveg ásványvizet szállít a vá1- kérdésnél jelentkezik. a nö

tént. Az üzemek belső beren- lalatnak. s állandóan nagyobb vekvő igények miatt ugyanis 
dezésének festését, javítását :i. mennyiséget tartalékolnak 

l 
több eladási helyre kell elosz-

vállalat saját javítómühelye Székesfehérvárott. tani a dolgozókat. 
végzi. Az idén felújították a A belkereskedelem bazár- Kostya Györu 

Az állomásfönökök: lelkiismeretes ellenörzése Jelentöse1, segíti a 
balesetmentes kÖZlekedést. Képünkön Lepsény állomás fönöke Fa

zekas Lajos elvtárs eHenörzi a váltójelzötárcsa karbahtartását. 
(Kov.ics Géza felv.) 
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Végig a Bala·fon mellett (II.) Orvosság a „passzivitás" ellen 
A Balaton északi partjának 

,ninden állomásán virít a sár
ga gyöngykavics. Eszünkbe jut 
a somogyi parton levő vasuta
sok panasza. hogy miért nem 
kaphattak ők is ebből a 
gyöngykavicsból Hiába, a 
szombathelyiek kitettek ma
gukért. Talán nem nagy dolog 
.az a néhány vagon murva és 
milyen srep köntösbe bújtatja 
az állomást! A megérkező utas 
szinte úgy érzi: az ő tisztele
tére szőnyegként terítették lá
bai elé. 

tét mintegy másfél méterre 
feltöltötték, a töltés oldalát kö
vekkel szegélyezték, feljárókat 
építettek hozzá és gyönyörű 
díszkertet építettek. 

Új díszkutak, virágállvá
nyok, nádfonatú székek, piros
ra lakkozott padok kerültek a 
balatoni állomásokra. szívet 
lelket gyönyörködtető látvány
ként és az utazólcözönség ké
nyelmére. 

A balatoni éttermeket; sön
téseket is kifestették, díszítet
ték. Bőséges áruellátásról gon

A felvételi épületek belesi- doskodtak. Badacsonyban, Ba
rnulnal� a szelíd dombok olda- latonfüreden, Keszthelyen és 
lába, arcukat a csillogó tó felé másutt tájborokat szolgálnak 
fordítják. Nem is balatoni em-
ber n . . . . _ .  fel A tavalyi tapasztalatokon 
. , en1 is JO_ vasut�. aki ne� okulva s?,aporították a mozgó 
igyekszek szmte rozsakertté . , , 
varázsoJ,ni -11  • • t  elarus1tó helye«et, hogy meg a 

idején is ki tudják szolgálni az 
utasokat. 

A balatoni állomásokon üdü
lők tájékoztatás.\ra táblákat 
készítettek, melyeken megjelö
lik a különböző üdülők helyét 
úgy, hogy az üdülésre érkezők 
már az állomáson tájékozódni 
tudnak. milyen irányba kell 
menniök. 

Valamennyi nagyobb bálato
ni állomáson muködnek a han
gosbemondók. így az utazókö
zönség tájékozódást kap az ér
kező és az induló vonatok fe
lől. 

Sokszor vitatott kérdés: mi 
dön.ti el, hogy jó vagy rossz 
egy szakszervezeti taggyűlés. 
A vélemények sok mindenben 
eltérnek egymástól, egyben 
azonban bizonyosak lehetünk: 
a beszámolónak döntő szerepe 
van a taggyűlés színvonalá
ban. Ezt igazolta a debreceni 
vonatkísérők napokban meg
tartott szakszervezeti tag
gyűlése is. 

A beszámoló, igen helyesen, 
nem általánosságokkal foglal
kozott, hanem a legfontosabb 
nemzetközi kérdések magya
rázata után azonnal rátért az 

A virágdis?be öltözött bala- utazó-dolgozókat érintő leg
tcni állo1mísok várjál, az üdü- fontosabb helyi kérdésekre. 
löket, a hétvégi utasokat. fel-

, 

Az elért eredményekből ki
készültek a tavalyinál még na- indulva azt elemezte a beszá
gyobb forgalom lebonyolítá- moló, hogyan segítette a szak
sára. szervezeti műhelybizottság a 

munkaversenyt, melynek ered
ményeként a személyfordában 
utazó 22 szakasz közül 18, a 
gyorsteherfordában pedig 17 
szakasz elérte a sztahanovista 
szi.ntet. 

Azt vártuk, hogy ezzel az 
eredménnyel elégedett lesz a 
műhelybizottság. Nem így tör
tént! A beszámoló rámutatott 
arra, hogy a kiváló eredmé
nyek nem lehetnek tartósak, 
mert a dolgozók elméleti fel
készültsége nem tart lépést a 
termelési sikerekkel. A dolgo-
7Ók átlagos vizsgaeredménye: 
3-as. Az eredmények állandó
sítása érdekében me,g kell 
javítani az oktatás színvo
nalát. 

mezte az eredményeket, előre
mutatott, feladatokat határo• 
zott meg. Igy történt a többi 
felvetett kérdéseknél is, pél
dául a munkafegyelemmel 
foglalkozó résznél bírálta B. 
Nagy Sándort, Sz. Nagy Ist
vánt és Szabó III. Lajost. Rá
mutatott arra, milyen követ• 
ke=iénye lehetett volna szol
gálati mulasztásuknak és is
mertette a kiszabott büntetést. 
Igy mindenki számára tanul� 
ságos volt a három vasutas 
fegyelmije. 

Részletesen kitért arra is a 
beszámoló, hogyan intézkedett, 
mit tett a mühelybizottság az 
elmúlt taggyűlés óta, Pék Sán
dor, Munkácsi László és 
Rákosi László akkori felszóla

A beszámoló tehát nem lása álapján. A beszámolónak 
pusztán regisztrált, hanem ele- ez a pont.ja bebizonyította, az a omasa · 

! 
legrövidebb vonattartózkodás 

Kenesén lányok gereblyéz-
nek, nyesegetilc a bokrokat, ül- --------------------------------------

hogy a. mű.helybizottság sokat 
ad a. dolgozók javasl.atá·ra, 
nemcsak meghaLlgatja a. vé, 
leményeleet, hanem figyelem-
be is veszi munkája során. 

tetnek, locsolnak. A[mádin a 
függő virágtartókat szelíden 
lóbálja a szél Mindegyikben 
vü-ág. Az állomás körüli ker
tekben rózsa piroslik. Az üdill.ő 
dolgozók úgy járnak az állo
másra, mint a fürdőtelep egyik 
legszebb helyére. Leülnek a 
nádszékekbe, a pirosra lakko
zott padokra, olvasnak, beszél
getnek. 

Baui,tonfüred. Állandóan né
zősereget vonz a színes üve
gekkel díszített szökőkút. Este, 
mikor kivilágítják, mintha vö
rös, kék, sárga vízsugarakat 
lövellne a szökőkút. Körötte 
padok. székek. Odatelepednek 
az esti vendégek. De az esti 
vendégekre vigyázni kell, ne
hogy egyike, másika felbukjon 
a vágányzáras sorompóban, 
mely éppen a bejárattal szem
ben az első vágányon díszeleg. 
Sok vita van miatta. Kell-e 
egyáltalán, hisz az állomás 
enyhén lejtős, nem szabadul
hatnak el kocsik. :És ha kell, 
.altkor máshová lehetne helyez
ni, ahol nem zavarná az utaso
kat, 

Dö·rgicse-ATca.li. Oly szép itt 
a Balaton öble. Az állomás is 
méltó kíván lenni a tájhoz. 
Kár, hogy a virágosított állo
máson halomban áll a zúzott
kő. Az történt ugyanis, hogy 
egy váltót kellett beállítani, 
melyhez zúzottkövet rendeltek. 
Sokára érkezett meg a kő, köz
ben folyt a virágosítás. Mikor 
megérkezett a zúzottkő, ledo
bálták, elárasztották vele az 
állomást. Most kezdhetik elől
ről a virágosítást. 

Aszófő-Tihany. Kicsiny állo
m.ás. Most építik az egyik 
szárnyát. Itt szinte „csodát" 
műveltek a vasutasok. Az áll0-
más egyik elhanyagolt terüle-

A könyvhét egyik napján, a 
Nemzeti Színház előtti könyv
sátorban lapozgattam a köny
vek között. amikor egy vasutas 
egyenruhájú fiatal férfi,. ked
vesen, mosolyogva nevemen 
i;zólított. Felismerlem, hogy az 
illető mozdonyvezető, meHén 
fénylő smahanovista jel,vény. 
Nem emlékeztem, hogy Lát
tasn-e valaha. - Nem ismersz 
1neg? Debrecenből, a Szent 
Anna utcából, a nevem ... - de 
a nevét már én mondtam ki: 

- Gyuszi! Bozáki Gyuszi! . . .  
A Nemzeti Színház éjjel

ll'lappa! nyüzsgő, hangos kör
:nyéke egy szempillan.tás alatt 
eltűnt. Debrecenben éreztem 
magam_ a mindig csendes 
Szent Anna utca egyik kis, 
földszintes házának udvari 
szobácskájában, ahol két hóna
pig együtt laktam Bozóki Gyu
la 17 esztendős allca.Jm.i mun
lkással. 

1944. november elején é11k.ez
tem Debrecenbe és nem is tu
dom már, hogyan kerültem ép
pen a Szent Anna utcába, Bu
j;a János szabómester házálba 
la:lrónak. 

Gyuszi, a lakótársam borzas
hajú, villogószemű, csínyre. 
tréfára mindig kész kamasz 
volt, árvagyerek akinek Buga 
Ján.os valami nagyon távoli ro
kona volt és ezért kevés pén
zért, s nem kevés favágásért, 
cipőtisztításért, és egyéb cse
lédeskedésért lakott Gyuszi 
Buga szabó szobájában. Egy 
éve t.ették ki a hajd úböször
ményi árvaházból, anélkül. 
hogy szakmára tanították vol-
1:la, s moot alkalmi munkát 
végzett: csomagot hordott, nap
raforgómagot árult. 

Dolgozótársai szeretetétől övezve 
A taggyűlésen a műhely• 

tartására. Ez csak egy kis bizottság beszámolt a szociális 
szín a t.evék..enysége köréből, és munkavédelmi ügyekben 
de megmutatja, hogy Antal tett intézkedésekről is. Két 
Józsefnek nem mindegy. hónap alatt 91 141 f01int táp
hogy épségben betakarítjuk-e pénzt fizetett ki a szalcszerve
a vasút me-ntén fekvő ga.bo- zet és 37 500 forint rendkívüli 
nát. Együtt érez a néppel, segélyt osztott ki. 41 dolgozó 
gond.ja az ő gondja is. vett részt kedvezményes, 11 

Reggel fél hat. A fűtőház
ban tizenhét gép szerel, vég
zik rajtuk a kisebb javításo
kat. Jákarban tartják őket, 
hogy zavartalanul mehessenek 
útjukra. 

szik munkatársai, szorongat
ják kezét, a fiata1.olc '1U!gcsó
ko!ják a „nagypapát", gratu-
1.álnalk neki. A meghatottság
tól szólni sem tud, szem.e 
könnybe lábad, szívét elönti 

135 százalékos átlaggal végzi 
minőségi mirn,káját, s ezért 
visszatérő munkája, s.e!.ejt1e 
még nem volt. Közszeretet
nek örvend a. fűtőházban, 
dol11ozótá1 .�ai becsülik. lflll 

A-ntal József, a győri fü.w
ház élenjáró dolgozója, a ki-
váló kazánkovács mindig ' 
ilyen tájban megy be a mű
helybe. Szeret ott lenni fél
órával már ewbb. Mire ha-t 
ó-rako-r megkezdi a munkát, 
má-r „benne van" - ahogy 
mondani szokta. Ugyanezt az 
utat já-rja már negyven esz
tendeje, szinte minden ba
zaltkiiv.et. sínszálat. fát ismer 
útjában. 

Amikor Antal József gya
nútlanul belép az üzemrész
be, gyök.eret vernek a lábai. 
Mind.jáTt ewónelk a fiatalok 
-ragyogó szemét. mosolyát és 

a kezükben Lévő gyönyörű 
virágcsokrot pillantja meg. 
Jobbról a pártszervezet, a 
szakszervezet és a. fűtőház ve
zetőit látja. Ott vannak mun
ka.társai is. M ind.egyLkük 
mosolyog és meleg szeretett.e! 
néznek rá. Egy pillanat alatt 
felméri: mi tö-rténik. ivt. Ha.1,
lott már ilyenről. Tudta, hogy 
a dolgozó nép, a. párt m.eg
becsüli a jó munkásokat, azo
kat, a.kik huszonöt éve, vagy 
-negy-ven esztendeje becsület
tel munlkáZkodnak. Tekintete 
a falra tét>ed. Ott /látja o;z ő 
mtmJoo.s életének negyven 
esztendejét ezekben a szá
mo-kba.n: 1915-1955. - dí
szesen felírva. 

És még meg se kérdezheti, 
mi történik, mikoT köTülve-

Rácz Lászlóné DISZ·tltkár viráqcsol,orral köszönti 
Antal József elvtársat 

a szeretet és há:la melegség.e 
mindazok i-ránt, akiknek ő 
ezt a felejthetetlen 1uipot kö
szönheti. 

Pataki András fűtőházfő
nök köszönti az ünnepeltet. 
A legnagyobb megel,égedé.ssel 
beszél Antal elvtárs munkás
sá.gá-ról. PéMa,képe az üzem
-nek. Negyven évi tapasztala
tát átadja a.z ifjakna;k, tanít-
ja, neveli őket. Sosem nézi 
a munka kezdetét és végét, 
nem siet letenni a „malteros 
kanalat". Nagy dicsérettel 
emlélvezik meg a.ml, hogy 

(A gyűri Fényszöv. !elv.) 

szólítják: ,.nagypapa.". Mmt
ha apja volna valóban tár
sainak, na.gyapja. a fiata1.ok
nalk. De ez a nagypapa. TU

ganyosan, fiatalosan dolgozilc 
ma is. A párt márciusi ha
tározatait tartja szem eliitt é3 
öntevékenyen, minden utasí
tás nélkül arra törekszik, 
hogy a fü.t6ház önköltségének 
aT.a,kulásába.n eredményt ér
hessenek el. Most például 
minden szó né�k.ül., .,ráfe
küdt" a gőzmozdonyok szi.k
-rafogó berendeusein.ek javi
tá.s<íra., ell.enórzésé-re, lkarba.n-

Domonkos Lajos elvtárs, dolgozó jutalom és 18 család 

párttitkár arról beszél, hogy gyermeke szakszervezeti üdü

An�l elvtárs a munka.ver- lésben. Alapszabályi segélyt 

senyben mindig harcosan �s 82 dolgozó kapott 11 365 forint 

példamutatóan küzdött a párt értékben. 
célkitűzéseiért, most a már- Az ilyen beszámoló nem 
ciusi határozatolc megvalósí- maradhat hatás nélkül. Ezen a 
tásáért. Erőt és egészséget kí- taggyűlésen is több hasznos 
ván Antal Józsefne!k, hogy javaslat hangzott el, kibonta
nagyszerú. szaktudásával, fia· kozott a bírálat, amely meg
talos lelkessépével továbbra is könnyíti és egyben eredmé
s.egitse a dolgozók közös nyesebbé is teszi a mííhely
ügyét, a nép felemelleedését. bizottság és az üzemi bízott· 
Ezután Barotányi László VB- ság munkáját. 
elnök, majd Hon,á.th Gábor Számos üzemi bizottság pa
mílvezetó köszöntötte az ün- , naszkodik, hogy a dolgozók 
,uipe!tet, a,kivel tizenhat éve „passzívak", nem vesznek 
dolgozik péidás egyetértés- részt a szakszervezet munká
ben. Rácz Lászlóné DISZ-tit- jában, nem járnak el a szak
kár és Kapuvári Irén, az szervezeti taggyűlésekre. Jl:s 
alapszervezet szervező titká- ha ezeken a helyeken végig
ra köszöntötte Antal Józsefet hallgatunk egy taggyűlést, 
az ifjúság nevében. mint pél- csakhamar kiderül: szó esik 
daképii/cet. sok mindenről, fontos és 

Antal elvtárs könnues kev_ésbé fontos ?ologról, csal� 

szemmel válaszolt és megha-- arrol nem - m,t tett a helyi 

tottan tett ígéretet arra, hogy ���zervezet a munk� meg
továbbra is a. párt vezette Javitasa, � �mber;krol való 

úton halad - - t"bb f' gondoskodas erdekeben. Ho-
es „ meg �. ui.- gyan javították ki a hibákat 

talt a.1:4-r_ becsule:es, 10 szak- a dolgozók bírálatai alapján, 
mun'Tcássa nevelni. hogyan intézték el a jo,gos pa

Este a kultúrházba.n a fű.- naszokat, hogyan valósitottált 
t5ház dolgozói elbeszélgettek meg a ió javaslatokat. 
Antal euvoorrssal, és solcáig A debreceni taggyűlés bizo• 

nyitja: ahol a beszámoló ;,z maradtak együtt a kedves es- elvégzett munkára épül fel, tén, emlékezve a múlt haT- ahol figyelembeveszik a dol
cai-ra, e-rőt me1itve a jövő gozók javaslatait, ott a szak• 
kiizd,e!metre. szervezeti taggyűlés napJan 

- szi dolgozókkal telik meg a terem,· 
---------------------------

Találkozás a könyvsátornál 
lett, mert egy január eleji es- 1 
tén azzal jött haza, hogy fel- Vállalták 
vették, a főműhelyben fug dol-

Furcsa fiú volt Gyuszi_ :nem 
éppen szilárd jellem, aki elei:nr 
te gyanakodással fo.!(adott en
gem is és bízó S>Za1Vaimat arról, 
hogy milyen szép, új világot 
fogunk teremteni ebben az or
szágban, ahol akkor még dö
rögtek az ágyú'k. Nem olyan 
volt Gyuszi élete, hogy egy
könnyen bízhatott volna a szé
pet íg-érő szavakballl. . . .  

Tán egy het.e lakhattunk 
együtt. amikor - egy hirtele
nül tett megjegyzéséb51 - rá
döbbentem, hogy ez a jóeszű 
fiú, akinek jó tulajdonságait 
csak a rosszindulat és a korlá
toltság nem vette volna éslfil'e, 
mégha a nehéz som rakott is 
torz réteget a szívére. csak 
igen nehezen tud (és ezért per
sze nem is szeret) olvasni. Fia
talember voltam magam is. ri
porter és nem pedagógus, de 
megszállt valamiféle nevelői 
ihlet � a Szent' Amla utcai 
kis szoba esténként írás-ol,va
sás tamolyammá változott. 

Száz és száz ismeretterjesztő 
előadást tartottam azóta, de 
nem fordítottam azokra annyi 
ener!!i,át. mint az eL�ő tíz-tizen
öt estére, hogy fekete-fürtös 
tanítványommal megszerettes.
sem a betűt és Buga bácsival 
elintézzem a „villany-pazarlás" 
körüli kalamajkát. Amikor -
az első hónap végén - Gyuszi 
fo1vékonvan olvasott egy ripor
tot a Néplapból. úgy éreztem, 
kamatostul meg vagyok fizet
ve, nemcsak mint pedagógus, 
hahem mint riporter is. Mert 
én írtam a riportot a debre
ceni pályaudvarról, a debreceni 
vasutasok és a főműhelyi do!-

gozők hősi munkájáról. Szívem gozni és az is lehet. hogy el- h t • •d " / "ll t 1 • 'l tl 'k majd kiugrott a büszkeségtől, költözik. Még hlollvastunk egy a arl O e O e JeSl e e 
arnikor Gyuszi a maga, kicsit Ver.ne-könyvet, ,,A Bégum öt- A mendei pályafenntartási 
még mutáló, de azért már fér- száz miMiójá.t'', aztán én köl- dolgozók lelkesen késiúinek a fias hangján, ízes tiszántúli ki- töztem el Buga János házából. 
ejtéssel hangsúlyozta a riport vasutasnap és az alkotmány 
utolsó mondatát: .,A debreceni Bozóki Gyuszitól elvá- napja megünneplé5ére. En·e a 
vasutaso1c mindent ni,egteszn.ek lasztott a sors. Az utolsó évek- két eseményre való felkészü
azért, /wglJ biztosítsák a kap- ben már eszembe se jutott, !és során június! termelési ér
csolat.ot a fővárossal, amelynek mint ahogy kiesett fejemből az 
a legrövidebb időn belül fel egész debreceni időszak is, tekezJetükön vállalták, hogy 

keU - s fel is fog _ szaba- amely pedig annyi buzgalom- a júníus 6-án kezdődő vágány

dulni a nácek uralma alól!" ban, reményben, élményben záras munkát a 'határidőül ki
Csihlogott a Gyuszi szeme, pe- volt gazdag · ' •  tűzött június 30. helyett már 
dig moot nem búfelejtő csíny- De egy pillanat és máTis fel- 25-re befejezik, s megszünte
röl volt szó, hanem a legszen- csillant az egész! A Szent An- tik a tíz kilométeres Jassújelet tebb és legnemesebb fogalmaik- na utcai kis szoba meghitt is. róL hangulata. a terv�etések, a 

A ripartban - a többi kö- teunivágyás, az ifjúság! . , .  

A munka olyan jól haladt, 
hogy a 20-á.n megtartott röp,
gyűlésen a dolgozók kimondot
t:ík: két nappal a vállalt határ
idő előtt teljesítik amit fel-
ajánlottak. Igy is történt: jú-
nius 23-án 16 órakor megszün
tették a vágányzárat, a lassú• 
jelet és a sebességkorlátozást, 

Mészáros István OB-elnök, 
Mende 

zött - szó volt a1Tól is, ho,,"Y a Gyuszi ! Kedves tanítványom 
vasút felvesz tanoncokat (az;t és olvasóm! . . .  Mit csináilsz? . . .  
hiszem, akkoriban még ezt a 
kifejezést használtuk) s hogy Sebtében eimondja, hogy jól 
itt és itt kell jelenilkezniök. van, sztaha,novista mozdonyve
Emléksrem, Gyuszi ennél a zető a miskolci fütőhá2Jban, 
mondatná:] megállt egy villa- hogy családja Miskolcon él. 
násnyira de aztán tovább ol- szép felesége és két szöszi iker
vasott. Már ágyba;n voltunk. kislánya van, hoe-v sdkat gon
eloltottuk _ Buga János örö- dolt rám. Mindezt egy mon
mére - a villanyt, amikor <latban elmondja, s aztán kér
Gyuszi megkérdezte: .,Men- dez, mondjam el, nú van ve
jek? . . . " lem, mit csinálok? . . .  Nem tu-

A szolnoki légfékjavító csoport 
a vonatok biztonságáért 

De még vagy két hétig lcel- dok válaszolni, mert csak né
\ett unszolni, kérlelni. mint a zem, a könnyek páráján át né

'oo-húzástól félő embert, aki pe- zem a könyvet. amelyet a haj
dig maga tudja a legjobban, dúböszörményi árvaház egyko
hogy milyen hasznos lenne _l- ri olvasni nem szerető növen
menJ!l.Íe. déke oly gyöngéden fog át 

- Mit mondok, mit csinál- munkáskezével : a „Kis gyer
tam eddig? Tökma,got árultam, meTook nagy meséskönyvé"-t. 
ezt mondjam? - töprenkedett 

1 
- Viszem aa i!krefkn.ek -

Gyusz,i mindenféle igazi és ál- mosolyog -, mJ.g csa.k négy 
problémákon. évesek, de ·ruuruon szeretik, ha 

Fülénél fogva nem akartam fel.olV'CLSnak nekik. Könyvsze• 
odavonszolni a tett és a felvé- 1 rető lányok lesznek, onm,i bi· 
tel színhelyére, de :nem is kel- zon11os! . H Antal Gábor 

Amikor berobog a vonat az dolgozik. Lévai elvtárs és tár• 
dl.lomásra " a fékezés hatására sai nagyon jól tudják, mit je
megszüni.k a kerekek futása lent az, ha a légfékvezeték va
m:!ndenki természetesnek ta� ]amely parányi részén szökik 
!alja, hogy a szerelvény meg- a levegő. Selejtutalványt je
áll. Arra azonban senki sem lent ez, veszteséget népgazda
gondol, mennyi fáradságos, ságunknak, mert a hibás kocsi 
szorgos munka teszi lehetővé a később kerül ki a forgalomba. 
Yonatok biztonságos megállitá- Járóműjavítónk harmadszor 
sát. nyerte el a büszke élüzem cí-

Ez jutott eszembe, amikor 
meglátogattam a Szolnoki Já
r6mű.javitó légfékjavító cso
portját, hogy hírt adjak mun
kájáról a Szocialista Vasúté-rt
nak. A szolnoki !égfékjavító 
csoport Lévai József művezető 
irányftása alatt 45 emberrel 

met és ebben nagy részük van 
a westingeseknek, alcik selejt� 
mentesen végzik munkájukat. 
Gondoljunk rájuk szeretettel, 
amikor utazunk és halljuk a 
fékek surlódását. 

Cseh Zoltán 
Szolnoki Járóműjavító OV 
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A pilzeni Lenin-művek büszkesége Szabad hazában 

Lassan három évtized telt 
el azóta, hogy a vasút szolgála
tába léptem. Nem tudom sza
v,ikkal kifejezni, hogy a sza
bad hazában eltöltött idő 
mennyi munkakedvet, aktivi
tást váltott ki belőlem. Ezt 
üzt>mi bizottságunk - többek 
között - már harmadszor ju
talmazza dijtalan üdüléssel, 
mely új erőt, lendületet ad ne
kem. 

Az elmúlt rendszerben a sok 
szenvedés, nyomor tönkretette 
egés7..ségemet. Az állandó or
vosi kezelés mellett az üdülés 
adja számomra az erőt ahhoz, 
hogy egész évben sikeresen 
tudjam ellátni munkámat. Ez
úton mondok köszönetet szak
szervezetünknek és további jó 
munkámmal fogom meghálálnJ 
a felém áramló gondoskodást. 

Lőwi Béla, 

A cso!hszlovátcia? Pi lzenben lév6 „Lenin MGvek" dofqozói készitet. 
ték ezt a qyCnyörű univel"'zális vlllamosm�zdonyt, amelyet eqy• 
aránt let-et gyors- Pq tehervonat vonta�ásara használni, Or'ánklnti 
s�besséqc eléri a 120 ki lométert. Az Uzem elektrotechnlkal rész• 
1.-qének lcchnikus,-i felhasználták a csehszlovák és szovjet elektro-

, 
Keleti technikai tudomány leqúJabb vlvmányalt. 

(A Csehszlovák Távirati Iroda felv.) 

Műszaki Kocsiszolgálati 
Főnökség 

Több figyelmet a dolgozó/e panaszaira ! 

Kmuw-ros Gvula. Szombat
hely állomás tartalékosa 1955. 
jú�ius 2-án azzal a kéréssel 
fordult az ilzemi bizottság el
nökéhez, Németh elvtárshoz, 

hogy tegyen hatékony intézke
dé.5t. mert még mindig nem 
kapta meg már három éve ese
déke8 esőköpenyét. A panasz
nál jelen volt Takács elvtárs, a 
szakszervezeti közoont munka
védelmi felügyelője. aki meg
hallgatva Kondoros elvtársat. 
személvesen vizsgálta mee:: m1 
az oka annak. hogy egy dole:o
zó három év multán sem kaota 
meg régen esedékes köoenvét. 

Kiderült, hogy a köpenyt az 
állomás ruhaügyese. Giczi elv
társ, csak 1955-ben igényelte. 
Mi volt ennek az oka? Kondo
�os elvtárs több esetben ment 
köpenyéért, .,zaklatta" Giczi 
elvtársat. A ruhailgyes még
i;em az esököpenyért tett lépé
seket. hanem kiadta a ruha
utalványt a dolgozónak azzal 
a céllal, hogy így majd meg-

szabadul a további „zaklatás
tól". Kondoros elvtárs ruhal,ap
ján pedig piros cernzával jel
zést tett, ami annyit jelent, 
hogy a dolgozó tőle a köpenyt 
átvette. Ezekután félrevezetve 
Kondoros elvtársat, elis17W!rtet
te az átvételt. Az ellenőrzés 
napján a ruhautalvány még 
szerencsésen Giczi elvtársnál 
volt. Ha története;en elveszi· 
tette, vagy megsemmisítette 
volna az utalvánvt. akkor a 
do:gozó hiába követeli jogos 
esőköpenyét, mert aláírásával 
elismerte annak átvételét. 
Nvilvánvaló, hogy az ilyen 
ügyintézés eayenesen kcnmt 
nyit a visszaélések előtt, szinte 
előkészíti a visszaéléseket. 

Az eset tanulságos vala
mennyi ilzemi bizottságunk, 
valamennyi munkavédelmi bi
zottságunk számára. mert ilyen 
és ehhez hasonló eset nem for
dulhatott volna elő, ha a mun
ka védelmi bizottság, illetve a 

mllll!kaügyi csoport ellenör:z.:i a 
ruhaügyes tevékenységét és 
meggyöződik arról, hogy a dol
gozók megkapták-e ruháikat, 
vagy megtörtént-e azok igény
lése. 

Szombathely állomáson nem 
volt ilyen ellenőrzés. Nem is 
lehetett. mert a munkavéde,
mi bizottság csak papíron lé
tezik és a munkavédelmi fel
ügyelő egymagában képte'.en 
ezt a szerteágazó munkát el
végezni. De hibát követett el 
az üzemi bizottság elnöke is, 
aki nem győződött meg a ru
haügyes á!!ításaiook valóságá
ról, elhitte, hogy az esőköpenyt 
igényelte. de köpeny nincs a 

raktárban. 
A szakszervezet fontos fel

adata, hogy minden esetben a 
legrövidebb időn belül kivizs
gálja a dolgozók panaszsit és 
elintézze azokat. A kellő ellen
őrzés megelőzi és·megakadá
lyozza a vis,zaéléseket. 

Ahol nincs késés és igazolatlan mulasztás 
Másfél éve került a József

városi Pályafenntartási Főnök
ség IV. pályamesteri szakaszá
ra Tóth János. Amikor meg
kapta új beosztású t, a főnök· 
ségen figyelmeztették: 

- A legrosszabb szakaszunk.. 
ra kerül. Sokat várunk az elv
társtól Rákos - nem Kőbá
nya-Felsö. 

Azért említették Kóbánya
Felsöt, mert Tóth János ott 
dolgozott három évig. Előtte 
végezte el a pályame,;teri tan
folyamot. Ottani tapasztalatai
ra gondolva, így válaszolt:  

.:... Majd meglátjuk. 
- Szóval te azt hiszed. hogy 

Rákoson minden fenékig tej
fel? - kérdezték többen Tóth 
Jánost. 

- Nem hiszem, de bízok az 
emberekben. 

Igy jött Rákosra Tóth János, 
megfogadva magában, hogy 
rendet teremt a IV-es szaka
szon. Mert baj volt bőven. A 
fönökség. az igazgatóság 
rossz szakasznak tartotta a 
IV-est. 

- A legrosszabb munkáso
kat ideküldték mindig. Gyűj
tőhelye volt a fegyelmiseknek, 
s nem is csoda. hogy munka
fegyelemröl beszélni sem le
hetett - emlékezik vissza Tóth 
elvtárs. 

A főnökségen mostohagye
rekként kezelték a szakaszt, s 
ennek az volt az oka, hogy 
Tóth elvtárs előtt nem volt 
állandó szakaszkezelő pálya
mester akinek fontos lett 
volna 'a munkahely Jó híre. 
Nem törődtek a munkások
kal, mert gondolták: ma itt 
vagyok, holnap ott, miért ver
gódjem feleslegesen! 

Amikor idekerült Tóth elv
társ, aznap is hiányzott vagy 
három munkás. Harmadnap 
jöttek dolgoz.ni. Odament hoz
zájuk: 

- Miért nem jöttek az elv
társak? 

- Ma nem vót kedvem -
felelte az egyik. 

- Hát otthon is volt dol
gom! - mondta a másik. 

- Hát maguk azt hiszik, 
hogy a vasút Csáki szalmája?! 

Tóth elvtárs nem gondolta, 
hogy ilyen fegyelmezetlen. a 
kötelességet nem ismerő mun
kások lesznek a szakaszán. De 
nem ijedt meg. Tudta: egyik 
napról a másikra nem lehet fe
gyelemhez szoktatni a dolgozó
kat. Türelem kell hozzá 
mondogatta magának. 

Kezdett megismerkedni az 
emberekkel. 

Megtanulta. kire lehet szá
mítani, k ire lehet épiteni. 
Megismerkedett Gavaldik Ber
talannal, a szakasz párttitká
rával, aki napi munkája után 
iskolába, vasútépítő techni
kumra jár. 

Mondta is Tóth elvtárs a pá
lyamunkásoknak: 

- Igyekezetböl példát ve
hetnének Ga.val.dik elvtá=ól. 

A másik munkatárs Sós Fe
renc, helyettes pályamester. 
aki száz kilométerre lakik. 
minden héten hazajár. de 
egyszer sem történt még meg, 
hogy ne jött volna pontosan 
vissza. 

Azt is látta, hogy az elómun
kások, különösen Oroszi István, 
szintén segítségére vannak a 
munkafegyelem megszilárdítá
sában. 

Nem egyszer megbeszélte a 
munkafegyelem kérdését be
osztottjaival, s annyit legalább 
elért, hogy igazolatlan késés 
ne legyen. A hiányzásról azon
ban nem tudott leszoktatni 
néhány munkást. Ekkor kény
telen volt fegyelmi elé állítani 
egy dolgozót. 

A fegyelnu bizottság úgy 
döntött. hogy a notórius mun
kakerülőt el kell bocsátani. 

A szigorú határozatnak meg 
lett az eredménye. A dolgozók 
lcezdték látni, hogy Tóth elv
társ komolyan veszi a szakasz 
ügyét s néhányan maguk 
ment�k Tóth elvtárshoz: 

- Rendet kell teremtem. 
mert nekünk is rossz, ha a töb
biek nem jönnek dolgozni. 
Azért szidják a szakaszt min-

dig, mert ezek lerontják a mi 
eredményünket is. 

Ennek már örült Tóth elv
társ, s hamarosan egy jó kis 
gárda csoportosult körülötte, 
olyanok, mint Gál Mihály, 
Kovács György, Vet01' Józ.sef, 
Buzá.s Sándor, akik élenjártak 
a munkában is, s ugyanakkor 
rendesen jártak dolgozni Más
fél év eredménye: a IV-es sza
kaszon nincs sem igazolatlan 
hiányzás, sem késés. Javult a 
brigádok munkateljesítménye 
is: a három kisbri_e:ádnak átla
gosan 120-130 százaléka van. 
Sztahanovista még nincs, de 
ha így haladnak, rövidesen 
iesz. 

A vasutasnapra tett felaján
lásban ugyanis már ilyen 
pontok szerepelnek:  

- tlüzem szint elérése. (93-
103 százalék). 

I::s még egy font<>!' pontja a 
vállalásnak a munkafegyelem: 

- Vállaljuk. hogy igazolat
lan mulasztásból munkakiesés 
nem lesz. Az önkezelés! kül
deményeket pedi'( 1,5 óra alatt 
rakjuk ki és be. Hibánkból 
baleset nem származik. 

A néhánysoros vállalás arról 
tanúskodik. hogy Tóth elvtárs 
jó munkát végzett a IV-es sza
kaszon. Másfél év alatt megja
vult a munkafegyelem, s ez an
nak köszönhető. hogy türel
mesen foglalkozott a dolgozók
kal. 

A „hírhedt" IV-es szakasz 
az utóbbi időben már halad a 
legjobbak felé. Nemrég a ne
gyedik helyen volt. máskor a 
hetediken. vagy a tizediken. 
de mégsem huszadikon. mint 
t·égente. 

ts ez már nagy szó. Rákos 
IV-es pályamesteri szakasza az 
utolsóból első akar lenni . . .  

1 Olvasd, . 
1 

1 
ter1eszd a 1 

NÉPSZ AVÁT! 

Július l•én ,negs§ünt 
a II. területi bércsoport 

Örömmel köszöntik a vas
utas dolgozók a párt és a mi
nisztertanács úi  intézkedését, 
mely ismételten kifejezésre 
juttatja a vasúti munka meg
becsü.ését, a kiváló eredmé
nyek elismerését. A Miniszter
tanács úi határozata. mint ko· 
rábban a havibéres dolgozók
nál, most a,: órabéres vasutas 
dolgozóknál is, 1955. július 
l-től kezdődően meg.szúntette 
a II.  területi bércsoportot. 

Annak idején, amikor a te
rületi bérezést bevezették. a 
párt kifejezésre juttatta, hogy 
ideiglenes intézkedésről van 
szó. amelyet a körülmények 
változásával meg fognak szün
tetni. A helyzet most meaérett 
arra. hoay a számos dolaozót 
sérelmesen érintő területi 
bércsovortokat, úau. aho(J11 a 
várt azt meaiaérte. measzün
tessék. 

Az intézkedés évi tíz mil
lió forinttal növeli a vas
utas dolgozók béralapját. 
A II. területi bércsoportnak 

a vasút egész területén tör
tént megszüntetése régi bér
rendszerünk egyik hiányossá
gának teljes felszámolását 
eredményezte. Ez a határozat 
közvetlenül érint minteay ti
zenkétezer dolaozót, de ezen 
túlmenően valamennyi vasutas 
számára nagy jelentőségű. 
mert jobban kifejezésre juttat
ja a szocia.ista bérezés jelle
gét. 

Jelentösége abban is lemér
hető, hogy mig az elmúlt idő
ben a munkahelyek I. és II. 
területi bércsoport ba való so
rolása a városban és falun dol
gozók megélhetési viszonyai
nak különböző mértékét mu
tatta. most az ú.i bérezés nép
gazdaságunk tervszerű gazdá1-

kodásának eredményét, a meg-

1 

lyek dolaozói a bérezés szem
élhetési viszonyok azonosságát pontjából az eddiai:n,él kedv

. 
·e· 

tükrözi városon és falun. zőbb helyzetbe keruLtek. Ilyet 
A határozat a ha.vibéres és szolgálati helyek többek köz�;1 
óra.béres dolgozók fizetése a. f?.�ah'?nyi pályaf':n1:ta_rt:csl 
közötti aránytalanságokat f'?n?�! es a tapolcai futuha2, 

is megszüntette. fonokse�. 
A terü·eti bércsoportok sze- Szembetűnő volt egymásho 

rinti megkülönböztetés az el- hasonlítva a Fatelítő VV eg,·e 
múlt időkben gyakran váltott telepein dolgozók helyzet„ i, 
ki elégedetlenséget az érdekelt A három telep közül a dombo 
dolgozók körében és ez az elé- vári és a tokodi telep az I. te 
gedetlenség nem egyszer ked- rületi bércsoportba, a püspök
vetlenül végzett, minőségileg ladányi telep pedig a II. terü
is kifogásolható munkában. leti bércsoportba tartozott. 
máshol pedig a munkafegye- Most valamennyi telep azonos 
lem lazulásában is kifejezésre területi bércsoportba tartozik 
jutott. E hiányosságok meg- és ezáltal a fatelítö telepek 
szüntetéséhez hathatós segít- dolgozói között fennálló bér
séget nyújt a területi bércso- feszültség megszünt. 
portok ft>lszámolása. mert a 
különböző területeken, de azo
nos munkát végző dolgozókat 
a bérezés kétféle elbírálása 
többé nem állitja szembe egy
mással. 

A II. területi bércsoport 
megszüntetése 

10 százalékos béremelést 
jelent az érdekelt dolgo-

zók számára„ 
A kétféle bérezés megszünte
tésével és a keresetek eme.ke
dfuéveJ párhuzamosan együtt 
kell hogy járjon a pályafenn
tartási és a fűtőházi szolgálat 
körében a pálya karbantartási 
és javítási munkáinak. vala
mint a mozdonyok karbantar
tási munkáinak minőségi ja
vulása. A jól karbantartott 
pálya, a jól karbantartott jár
művekkel gyorsabbá és bizton
ságosabbá teszi a személy- és 
áruforga· om lebonyolítását. 
ugyanakkor nagymértékben 
csökkenti a balesetveszélyt is. 

A határozat a további jó 
eredményeket biztosítja azzal 
is, hogy fontos szolaá!ati he-

A párt í'S a Miniszterlanáci 
intézkedése hűen tükrözi. hoa11 
a vasúti munka a leameabe
csültebbek közé tartozik ha
zánkban. Fontos feladatuk a 
párt névneveUiinek. hoaY fel
vi/,ágosító munkájuk során ezt 
meamaayarázzák a dolaozók
nak. Mutx1-ss=k rá arra, hogy 
az új rendelet, mely tíz millió 
forinttal emeli évente a vas
utasok béraiav1tt. kötelezetts_é
get is jelent s.Mmunk1·a, meg 
többet, méa jobban kell dol
goznunk, hogy tovább erősöd
jön népgazdaságunk. amely le
hetővé teszi maid a vasutas 
do'.gozókról való fokozottabb 
gondoskodás további kiterjesz
tését. 

A vasutas dolgozók újabb 
megbecsülését jelentő határo
zat buzdítson bennünket a 
vasút önköltségének csökken
tésére. a gazdaságos szállítás
ért folytatott harcra. a vas
utasnapi felajánlások túltelje
sítésére és az őszi csúcsforga
lom sikeres. eredményes lebo
nyolítására. 

MÍ fékezÍ a iéktnskógyártást 
Igen szellemesen mondta 

egyszer valaki, hogy a vasút 
két legfontosabb üzemanyaga a 
szén és a féktuskó, mert a vo
nat szén nélkül nem tud meg
i11du!ni, ,féktuskó nélkül pedig 
nem tud 7!legállni. Első hallás
ra végletesnek tűnik, ám két
ségtelenül közel jár az igaz
sághoz ez a megállapítás. 

Ha ebből a szempontból vizs
gáljuk a vasút jelenlegi helyze
tét. jólesöen állapíthatjuk meg, 
hogy szé,iben most nincs hiány, 
el1átásunk kielégítő. Annál ke
vésbh lehetünk e:égedettc!k a 
féktuskóellátással, ami az első 
félév folyamán meglehetősen 
hiányos volt és hátráltatta a 

mo-dony- és kocsijavítást. 
Az elmúlt év első felében, 

amikor a Ml V-ot ellátó üze
mek::ien tonna-terv szerint folyt 
a féktuskótermelés, folyamatos 
vc-,. az ellátás, és a jármújavi
tókban. fiókmúhelyekben ál
lomásokon elegendő mennyi
ségben itllt rende!kezésre a 
mozdony- és kocsijavítésnak ez 
a fonta• kelléke. Változott 
azonban a helyzet. amikor az 
év második felében a gazdasá
gosabb forintterv szerinti ter
melésre tértek át. Tudni kell 
ugyanis, hogy az egységes áru
list'I '1delkezése SZE.rint a vál
lalatok 30 százalékos enged
ményt tartoznak adni a 
vasútnak a féktuskó árá
ból. A tonnaterv szerinti 
termelésnél az en"e<'lrnénv 
nem befolyásolta a vállalatok 
tervteljesítését. ,i forintttervre 
va;ó áttérésnél azon· -n már 
élesen domborodott ki és nehe
zítette a tervteljesítést. Ezért a 

féktuskó-ter11W?lés csökkent, a 

vasút e11átása hanyatlott. 
A csökke: ,,Jl&t&< másik 

oka az 'htődékber előállott 
bérfeszültségben :elentkezett. A 
f�ktuskóöntést ·1gyanis azzal a 
megokolással. hogy nem igé
nyel szakm•,nk ,. hqnem be
tanított munkást. a III-as bér 
kateqóriába sorolták, U<'Yanek
k r a kevésbé bonyolult túzi
rácsöntés a ""lagasabb. IV. bér
kateg:;riába ke-ült. Ezért a 
doli;!ozók ,1úzódozni kezdtek a 
féktuskóönté-;től � a maga
sabb bérkateg�riáJú munkákat 
keresték. Az amúev is munka
f"r1'hfánnval küznn vf-1ll,;,1atok 
pedig nem szorgalmazták a 
féktuskóöntést, neho"v mun
kásaikat elveszítsék. Emiatt a 
vasút féktuskó-ellátása a mult 
év vegere úlyossá vált. Fo
kozta ezt. hogy a féktu<;kó· 

gyártásra berendezett e"}'etlen 

vasuti vállalat, a Landler Jenő 
Járműjavit«:, öntödéje, amely 
t.djes kapacitás mellett is leg
feljebb 30 százalékát tudja fe· 

dezni a vasút szükséglet � .. ek, 
az első negyedévben 80 tonna 
féktuskóval elmaradt a tervtel
jesítésben. 

Igy .u;tán a kocsimúhelyek 
zavarba jöttek a javításoknál 
és nem a yszer kénytelenek 
voltak az egyéb javításra beér
kező járómúvekről J.ev-,nni az 
ép féktuskókat, hogy a fék
tusk6 ::serét igénylő javításokat 
kiadhassák. 

A segítés módja 

A 7. D/III. osztály és az 
AnyageUátási Igazgatóság ide
jében felfigyelt ezekre a ba
jokra, és hozzálátott, hogy a 
második negyedévben eloszlas
sa a zav0r.Jkat és a féktuskó-
hiány ne legyen akadályozója 
az éi6zi forgalomra szükséges 
mozdony- és kocsijavítások el
végzésének Tárgyalásokat 
kezdtek a Kohó- és Gépipari 
Minisztfriummal, a kohóioari 

üzemekkel és a Tctrvhivatal 
árosztályával. A tárgyalások 
során az üzemek részéről felme
tiilt az a kívánsáe:. ho,zy vizs· 

gálják felül az árulistának a 
30 százalékos árengedményre 
vonatkozó rendelkezését. Ez 
mt>� is történt. Ugyanekkor si
került elérni, hogy az üzemek 
fokozzák féktuskótel"TT'elé-iü
ket. Az eddigieken kívül hat 

új üzemet kapcsoltak be a fék,, 
tmkó·gyártásba. Közöttük a 
szegedi Felépítményi Vas
anyagjavítót is, így most már 
a Landlerrel együtt két vasúti 
üzem vesz részt a féktuskó-

gyártásban. 
Ezek az intézkedések a má• 

sod>k oegyedévben már érez
tet'.ék kedvező hatásukat, a 
féktuskóellátés javult. Hozzájá
rult ehlhez a Landler Jenő Jár„ 
mújavító öntödéje Is, amely 
második negyedévi féktuskó
termelési tervét teljesítette, bár 
első negyedévi lemaradását 
még nem tudta pótolni. Jelen• 
leg összesen 90-100 to;nna 
féktuskót kap naponta a MA V. 
Ez még mindig nem a tel.ies 
szükséglet ú,zy számítiák azon
ban, hogy ha az újonnan be
kapcsolt üzemek':>en az öntő-a 
minták elkészülnek és a külön
böző mérési munká!, befejeződ.. 
nek, a gyártás annyira fejlő
dik, hogy a harmadik negyc!d
év véaéia fedezni lehet a fék• 
tuskószükséqletet és az őszi for
galom javítá.;;ai nem sze1,ved• 
nek hiányt. A •ovábbi fejlődés
hez azonban szükség van arra 
is, hogy az öntödékbctn mutat
kozó bérfeszültséget megszün,, 
tessék, a féktusk6ön�st ma

gasabb bérkategóriába sorolják. 
Remélhetőleg ez a kérdés is 
rövidesen megoldást nyer és a 
jövőben semmi sem nehezíti a 
„máscdik legf->ntosabb vasutl 
üzemanyag". a féktuskó gyár• 
tását. 

A vonal gondos felügyelete 

A pálya és tartozékainak qondos ellenőrzése elengedhetetlen felté
tele a vonat biztos út 1ána1<. Képünkön Szabó Gvörqy balatonföl<ajári pályamester hajtókáJával bejárja szakaszát tis ellenc5rzl a pálya állapotát. (Kovács G,za felvJ 
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Üdvözlet Magyarország iljú vasutasainak 
- A kínai ifjúsági küldöttség látogatása az Északi Járóműjavítóban -
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hogy 1922 februárjában keltek 
fel a kínai vasutasok az eh1yo

j más ellen. Ennek a hatalmas 
'!-;:-, sztrájknak a története az egész 

''- J kínai nép elótt ismeretes. Tan-

t.., 
cin-yenben és Szjan-tuba,n, két 

rJ,/ 
vasuti műhelyben folyt a harc 
a népelnyomó rendszer ellen. 

'1. A felkelés vezetőit bebörtönöz-
/J ték és sokat megöltek közülük. 

.11'1 vasutas osztagai megedzóttek 
41 A Kínai Kommunista Párt 

ebben a harcban. Az akkori 
vasutas felkelés vezetöiból ma 
Kína Kommunista Pártja ve

zetői között többet talá
lunk. Harci tapasztalataikat, 
most felhasználják a belsó és 
külső ellenséggel vívott harc-

):-
ban, a szocializmus építésében. 
A kínai vasutasok - a népi li) demokráciák és a Szovjetunió 

>- vasutasaihoz hasonlóan - eró
teljesen küzdenek vonataik 
nagyobb terheléséért. a gyors 
és biztos szállításért. 

Baráti segítséggel 

!asokat a kínai nép, a kommu
nista párt. a kormány. A fel
szabadulás óta évről, évre 
emelkedik a vasutasok jóléte, 
s vele párhuzamosan, a kínai 
vasutasok politikai öntudata. 

Elmondotta, hogy a koreai 
nép megsegítéséért küzdök arc
vonalában elsók között voltak 
a kínai vasutasok. Hálával em
lékezett meg a Szovjetunió és 
a népi demokráciák segítségé
ról, amelyet Kínának nyújta
nak. Va,ng elvtárs összehason
lítá.sul megjegyezte. hogy a né
pi Kína évi szaporulata kere
ken tízmillió ember, érthető te
hát, hogy a kínai vasutasok kö
zött aránylag jóval több ifi dol
gozik, mint Magyarországon. 

,,Üdvözletünket küldjük Ma,
oyarország ifjú vasutasainak! 
Sok sikert kwánunk hazájuk 
szociali.sta építéséhez! A kínai 
fiatalok 1küldöttsége nevében: 

Vano elvtárs beszámolt a 
magyar ifjaknak a hatalma.s 
vasútépítkezésekról, ahol min
denütt ott találják a fiatalokat 
a legelsó sorokban. Hang.;;ú
lyozta, hogy a szovjet barátok 
segítségével megépítették Kina 
legkorszerűbb vasútvonalát, a 
Csang-csu vasutat. A charbini 
vasúti főmühely ifjúsági szer
vezetét külön kiemelte, mint 

Még sok mindenról beszélt 
Vang elvtárs: az Ulan Bator
Peking közötti hatalmas vasút
vonal építkezéséről, a Szovjet
uniót és Kinát összekötő Szing
Csián tartományi vasút építé
séról, a néhány hadosztályt ki

tevő néphadseregbeli vasút
építő osztagokról, amelyek a 
bombázások alatt sem hagyták 
abba a vonalak újjáépítését, a 
vasuti egyetemelcról és főisko
lákról, Thien-V-u-yen eh'társ
nőről, a mindössze húsz éves 
ifi mozdonyvezetőról, aki most 
továbbképzi magát, hogy meg
hálálja népének és pártjának 
azt, amit vele és sok-sok nó
társával tettek a felszabadulás 
óta. 

Vang Jü-hui." 
A fenti sorokat az elmúlt 

napokban, egy kedves emlékű 
látogatás után írta le Vang Jü
hui, az Üjkínai Demokratikus 
Ifjúsági Szövetség Központi 
Vezetősége intéző bizottságá
nak tagja. Vang elvtárs Csang 
Bao-kán elvtárssal - mindket
ten részt vettek a DISZ II. 
kongresszusán - meglátogat
ták az PJszaki Járóműjavító 
fiataljait. 

akik péld:tképei vala.mennyi S aztán - elrepült a látoga- 1 
kínai vasutas ifi-szervezetnek. tásra szánt idó, búcsúzkodtak 
Ezek a fiatalok olyan jól d.ol- a vendégek. Vang elvtárs, a 
gaznak, 1iogy a távolabbi bá- Kínai Népköztársaság életét 
nyák és ipari üZemek párt- és ábrázoló díszes albumot nyúJ
ifjúsági szervezetei állandóan tott át emlékül az f:szakl Járó
tanulmányozzók a chl.trbinittk műjauító, valamint a Landler 
mun!kamód.szerét - mondotta. Jenő Járóműjavító DISZ-szer-

vezetét kép,iseló fiataloknak Nagy érdeklődés mellett szá- A Vt t • lék ·t g" • molt be Vang elvtárs a kinai . _ 
� °.g

_
a as em e me m

vasutasok életéről. Arról, hogy z1k s�vukten a magyar vasu
milyen szeretettel és gondoo-

1 
tas fiatalo · 

kodással veszi körül a vasu- Szelecsényi István 

9 t k� 
Áll a tartalék 

Kiskunfélegyházán az egyik 
napon 17 órát�,! :Jl óráiJ.? nem 
dolgozott a tanatt-k, rnert a moz• 
donvvezető hazwnent. 1\linden a 
reJ<> !Ne.ién lllll, Csak Szabó Vll
mo!-: mozdonyve:r.ctó !t•küdt nyu• 
godlan puha párna: űgyában. 

Hitelesítetlen rekord 

A bodrogkeresztúri f""hlJ?azás· 
nál furcsa sportot úznek a. for
galmi �zolJ?iilattevök. Az a.ftó he
lyett az ablakon ugrálnak ki ro
gadnl a vonatokat. Az ablakug
rásban csúcseredményt c.�tert for
galmistáknak c�uk az a búnatuk. 
hogy rekord.lalkat nem hltelcsi• 
tették edclfir. l'JZY h!rlik, ho;zy a 
MAV se hltetesil! e,t a gyakor
latot, 

Nem vagyunk babonásak 

Sárbogárdon 3 óra 30 perctől 
16 óra 30 perei,'!'. vagyis 1 :3 óra 
hosszat várt a 91 74-t"S ·vonatsza
kaszra. Egyesek �zerJnt a 13-as 
sezrencsés szHm. A v..irakoztntök 
a Jön,hen ahgha tartJak kaba
lának a 13-as. 

Az ifjak lelkesen, virágcsok
rokkal fogadták a látogatókat. 
Az ismerkedés után Brandt 
elvtárs a vállalat vezetóje, vé
gigvezette óket az üzemen. A 
vendégek elismeréssel szemlél
ték a járóműjavító korszerű 
berendezéseit, a felszabadulás 
után létesített finommechani
kai műhelyt, a most épüló ed
zőmúhelyt, a négyszáz-szemé
lyes mosdó-öltözó helyiséget. 
Hosszasan időztek Perencsik 
Ferenc ifjú esztergályos mun
kapadjálnál. 

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

Figyelemmel szemlélték az 
új Csepel-Diesel tolatómozdo
nyok gyártását. Elbeszélget
tek Temesi Béla mérnökkel, 
aki az új pályafenntartási von
tató gépkocsi tervét és proto
típusát kivitelezte. 

Ramazan Skodra, az Albán 
Népköztársaság négy éve itt 
tanuló fiatal munkása, az al
bán vasuti fóműhely jövendó 
műszaki igazgatója köszöntötte 
az osztályukra érkezó vendége
ket, akik melegen érdeklódtek 
előmenetele felől. 

- Látják elvtársak - mon
dotta Va.1¼7 Jü-hui, miközben 
nagy szeretettel fogta R.amazan 
Skodra kezét -, így hala.d-unk 
mi előre, kéz a kézben: nem 
szégyellünk tanulni egymástól 
és végül is célhoz érün'k • . . 

Az üzem megtekintése után 
a kultúrotthonban beszélgettek 
el a magyar vasutas fiatalok a 
testvéri kínai nép fiaival. 
Csonka Mária, Pintér István, 
Cselényi Lászlóné, Kókai Mi
hályné, Slezák István, Németh 
József, Hamenda Ferenc a fia
talok munkájáról életéről be
t1zél tek. Firta, László, a VIT
mozdonyt készító Mácsai-brigád 
kiváló üjúmunká.sa a mozdony
készítés szépségéről beszélt. 
Vang elvtárs arról érdeklődött: 
nős-e? Nagy derültség támadt, 
Firta elvtárs elpirulva mondta: 
még nem. Tizen vannak test
"érek odahaza é, sorrend is 
van a világon. ő még nagyon 
fiatal. Ot kereső van már kö
zöttük. 

- PJs mennyit keres ez az 

öt testvér? - érdeklődött Vang 
Jü-hui. 

- öt-hatezer forint mindig 

öss::ejön - mondta Firta Laci, 
s a nevető arcolc láttára hozzá
tette: - Jut is, marad is belőle. 

Aztan a magyar fiatalok 
kérdeztek - s Vang elvtárs 
válaszolt. Megemlékezett a kí
nai vasutasok dicső forradalmi 
hagyományairól. Elmondotta, 

S P O R T  

A MAÖHSZ I. konferenciája tiszteletére 
Szombaton és vasárnap tar· 

totta a Magyar Szabadság
harcos Szövetség és a Magyar 
Repüló Szövetség egyesülésé· 
ból keletkezett Magyar ön
kéntes Honvédelmi Szövetség 

János ifjú esztergályoo a 
Landler Jenő Já:róműjavítóból. 

Az ejtőernyős sport is gyors 
ütemben fejlődik. Számos fia
talt készít elő a katonai szol· 

(MAÖHSZ) hivatalos alakuló gálatra. Szeder Emil, a cin
ülését, I. országos konferen- kotai pft, ifjúmunkása eddig 
ciáját. három ugrást hajtott végre, 

A MAOHSZ megalakulását de katonai bevonulásáig hat 
örömmel köszöntötték a vas- ugrást kíván végrehajtani. 
utas fiatalok is, me1t az új Bakó István, Rákosrendező 
szervezet fokozottabb segít• dolgozója öt diszista társával séget, nagyobb támogatást tud nemrégiben a magas követelnyújtani a vasutas MAOHSZ 

benzinmotoros modellek Yer
senyében elnye,ték az első 
helyet és még több értékes 
helyezést értek el. 

Sporthírek 
- A szakszervezeti sportün

nepségeket valamennyi Törek
vés Sportkör a kitú7-Ött határ
idón belül megrendezte. A 250 
sportkörön kívül számos üzem, 
!hivatal, szolgálati hely dolgo
zói kapcsolódtak be az ünnep
ség keretében a sportolásba. 
Most már csak a területi dön
tök és az országos döntó küz
delmei vannak hátra. 

- Országszerte lelkes ké
szülődés folyik a VIT .ielvény
szerzö-versenyek sikeres Jebo_ 
nyolítása érdekében. A Törek
vés Országos Elnökségéhez már 

szervezeteknek mind a spor- ményt támasztó éjszakai ug
tolás, mind a nevelés terén. A rást hajtotta vé,gre sikeresen. 
MAV sportrepülók újabb A modellező szakkör tagjai 
eredményei is tanusítják, hogy is nagysz1;?rű eredményeket 
a, vasutas di.szesek mind na- értek el. A szovjet vasutas 
gyobb számmal hódítják meg Komszomol küldöttség számáa levegőt, új és újabb rekor-
dokat állítanak fel, készülnek ra ők is készítettek ajándéko- be is futottak az első ver-
a haza, védelme tudomán.yá• kat, egy vitorlázó és egy üzem-

, 

ser_i.yek e1·ed_n:_ényei. K<;>
nak elsajátítására. képes hólégsugaras modellt. maromban. k1tuno . rendezes 

od 11 - k" . . mellett 80 sporlolo szerezte 
Legutóbb rendkívül kedve- A rn e ezo- ·or tagJaJ a meg a jelvényt. A gyors és 

zótlen idójárásban vállalkozott budapesti körzeti versenyen a 
I 

eredménves munkáért meltán 
300 kilométeres céltávrepülés- vitorlázó, a gumimotoros és a illeti dicséret a komáromiakat. 
re Csanádi Norbert, Mitter � --- -- ��-~-~--~ 

Imre és Kalmár László. Fel
adatukat sikeresen hajtották 
végre, Romániában értek föl
det. Mitter Imre a gyémánt
koszorú I. fokozatát, Kalmár 
és Csanádi elvtársak pedig az 
aranykoszorús követelményt 
teljesítették. 

Büszkék vagyunk arra hogy 
hazánkban a.z ez évben végre· 
hajtott hat hosszabb tá�repü
lés közül hármat a vasutas 
fiatalok repültek. Az ilyen 
nagy teljesítmények mellett 
több kezdó, fiatal repüló is 
sikeresen szerepelt. Ficsar 
Irm-e, a Hámán Kató fűtó
ház Jaxatooa sikerrel tet•e 
le az alapfokú repülövizs.gát, 
szorgalmasan készül arra, 
hogy néphadseregünk légi• 
erejének tisztje lehessen. Szép 
eredményt ért el Tóth István, 
a Keleti Villa.moo.fenntartási 
Főnökség sz.erelőie. és Mechel· 

A jubiláló Ceglédi Törekvés kiál l ításán 

A közelmúltban ilnne,l)e-(te ht.:sz éves fenn.\lkís.:it a Ceqled1 Törek-. 
vés SE. Képlínkön c·ál József birkozó vlláqbaJnok a Jublleummal 
kapcsolatos sportkiállilá.E<>n Ifjú érdeklődöknek ismerteti az eqyes 
tárgyak elnyerésenek körülményeit. 

(Kovács Géza felv.) 

Ajándékot küldtek a 
vasutas MNDSZ-F��zonrok a 
francia nószövetségnek . az 
anyák laussane-i konferenciája 
alkalmából. A magyar vasutas 
asszonyok ajándéka egy díszes 

1 
fényképalbum, amely a magyar 
vasutas nők felszabadult, bol
dog életét mutatja be a francia 
a.sszon:vtársaknak. 

- Békeiráuyvonatokat indi
tottak vasutas dolgozóink a 
helsinki béke-világkongresszu5 
tiszteletére. Pécsbányarendező 
vasutasai, két szénnel megrn
kott békevonatot továbbítottak 
Budapest-Ferencváros állomás
ra. A dombóvári vasuta,sok 
béke-irányvonata 300 tonna túL 
súllyal érke7ett meg ugyan�sak 
Ferencvárosba. A komlói dol-
gozók a bányászokkal közösen 
küldtek irányvonatot Buda
pestre, az Ózd állomás dolgozói 
pedig a kohászati üzemek dol
gozóival karöltve küldték el a 
békeműszak többtermelését 
békeirányvonattal. 

- Néhány nap múlva üzem
behelyezik Székesfehénár ál
lomás felsö végén a modern 
elektrodinamikus vágányfog-
laltságos berendezést. Az új be.. 
rendezés nagymértákben meg
könnyíti a dolgozók munkáját 
és biztonságosabbá teszi az ál
lomás forgalmának lebonyolí
tását. 

- Országos szakértekezlctct 
tartott Pécsett a Közlekedés
és Közlekedés-11:pitéstudományi 
Egyesület. Tóth József, a MÁV
igazgatóság vezetóje, az egye
sület helyi elnökének bevezetó 
szavai után, Horváth János 
elvtárs, a Közlekedés- és Posta
ügyi Minis1.lérium IX. főoszlá
iyának fómérnöke tartott eló
adást a makadámGt-pályák 
bordásodá.,áról. Az előadást sok 
vru;utas dolgozó hallgatta meg. 

Segítsük 
a mezőgazdaságot 

A szei;(edi vontatási dolgozó}; 
felkere,-ték a szegedi Táncsics 
Term,?/öszövetkezetet, hogy 
megbeszéljék. milyen segítség
re van szüksége a szövetkezet
nek. 

Egy heti odaadó, lelkes tár
sadalmi munkával felszerelték 
a termelőszövetkezet belterjes 
gazdálkodásához az öntözést 
biztosító szivattyút. A szövet
kezet dolgozóival közösen el
végezték a 26 kalapácsos dará
lórnalom és annak vi.llamosbe
rendezése szerelé,;i munkála
tait. A malomnak nagy szere
pe \"an az állatállomány jó 
taka,·mányozásában. A szegedi 
fűtóház dolgozói példás mun
kát végeztek. élen Födi József
fel, a fútóház párttitkárával, 
de lehetne sorolni Zsurka Jó
zsefet, Ki.ss Lo.jost, Martonos 
Gézát. Dékány Istvánt, Lajos 
Károlyt és a többieket. Mun
kájukhoz minden segítséget 
megadott Finta Kálmán ÜB
elnök és H. Tóth Lajos fűtő
ház-vezető. 

A termelőszövetkezet dolgo
zói a patronáló-brigád tisztele
tére társas vacsorát rendezett, 
ahol szoros barátságban, ked
,·esen emlékeztek meg arról a 
munkáról. amelyet a mező
!?azdaság fejlesztése érdekében 
végeztek. 

SzUádi Sándor 
Szegedi Igazgatóság 

1955. július t. 

- A Landler Jenő Járómű
javító lett az első a jarómti• 
javítók vasgyűjtési versenyé_ 
ben. A Landler fiataljai az idő
sebb dolgozók segítségével a 
kovácsolt- és öntöttvas-hulla
dékgyűjtési tervet 147,2, a szl
nesfém-hulladékgyüjté:si tervet 
168.5 százalékra teljesítették. A 
további helyezési sorl'end: 2. 
Északi. 3. Szolnok, 4. Debre
cen, 5, Szombathely, 6. l\lis
kolc. 

- .,Az árufuvaro7.ás kézi• 
könyve" címen rövidesen meg• 
jelenik közlekedési szakirodal
munknak az a régóta hiányzó 
gyakorlati könyve. amely tá
jékoztat azokról a szállitás
technológiai, fuvarjogi és díj. 
szabási tudnivalókról, amelyek 
a vasúti. közúti, vizi és légi 
árufuvarozással kapcsolatosak, 
A könyvet a fuvarozási szakma 
legkiválóbb dolgozói írták. 

- A vasúti rendőrség eljá
rást indított Kiss László, Ce,;• 
Iéd állomás blokkmestere ellen, 
mert munkalhelyéróJ részben a 
MA V, részben a dolgozótársai 
tulajdonát képező szerszámo. 
kat. huzalokat és egyéb any.:
gokat lopott. A házkutatás so. 
rán az ellopott anyagok egy ré. 
szét a rendórség lefoglalta. 

LAKÁSCSERE 
--, Mautner Sándor utca 137. 

C. emelet 1�. allitt lévő budapesti., 
19 fc.,rlnl bf'-rü intézeti lukásomar, 
ame:ly egy 5xD metcres szobából, 
konyhából. kamr..'.ibúl. \\"C.ból áll. 
rlcse1'élném kétszoba komfor
tosért, B11dapcst belleJ·iiletén. Pa
zonyi István, Budapest l\'yugau„ 
pályaudY:tr ker·eskedelml főnök„ 
süg, telefon: 2;J-39. 

- A Gyáli út 1 5. Etet. szlimú 
Vfl!-Uta� huzban lévő szoba-kon) . 
h8s házreIO:.'!) ell;sf>l{emet elcsc
r·étném szoba-konyhás laki1sért. 
Jc!:e:ölcg a GyH.li út környékén. 
€rdekl6dnl lehet a rentf címen, 
özv. Tóth Vidol'nénál. 

Reális terveket l,:6rünk 
A celldömölki MAV tpítési 

Fó-nök,;éa 3-a.s és 4-es épités
vezetösége 148 százaléka, ered
ménnyel teljesi tette I. negyed• 
évi tervét és első lett a főnök• 
ség kilenc építésvezetósége kö• 
zötti versenyben. Az I. negyed
ev1 kimagasló tervtelje:;ités 
még fokozottabb munkára ösz
tökéli dolgozóinkat, de sokszor 
ktdvüket szegi, hogy irrealis 
tervek hátrált,atják őket a terv
teljesítésben. Hatmillió forint 
értékű júniusi tervüket példáu! 
600 fizikai dolgozóra méretez
tek, holott a 3-as és 4-es épites
vEZctóség munkáslétszáma 
nlindössze 230 fö. Nyilvánvaló, 
hogy ilyen körülmények kö
zött lehetetlen a tervteljesítés, 
Az tehát a kérésünk a vasút
tervezöhöz: reális terveket ad

jon! Ha reális terveket kapunk, 
bebizonyítjuk, hogy I. negyed
évi jó munkánk nem volt szal
maláng, hanem kitartó törek• 
vés az állandó jó tervteljesí• 
tésre. St�zy Ferenc, 
a celldömölki Építési Főnökség 

dolgozója 

. 

. 

. 

Felhívás 
A Vasutasok Szakszer• 

vezete felhív minden va• 
sutas dolgozót, aki akár 
öntevékeny. akár hivatá• 
SOS fori:nában foglalkozik képz6mUvészettel, vegyen részt az V _ vasutas nap 
alkalmából rendezendő 
Országos Vasutas KepzO-

Fed/ék le a vízdaruk almáit i müvészetl Kiállításon. !:
:
:
::�
• 

A kíállitásra bekUldötl 
művek t':!m�ikat meríthe• 
tik a vasút hősi múltjábol 
l1904•es vasutas sztrájk, Várpalota állomáson az el

mult &szel két vízda,·u épült. 
,\ daruk aknáit a mai napig se 
fedték le. A környék nincs 
meJ;(Viláe.ítva, így féló, hogy sö
tétben a mozdonyok személy
zete. vagy a kocsirendezők kö
zül valaki beleesik a másfél
méter mélv aknába és megsé
rül. Az akna elkészülte után 
hulladékdeszkával letakarták a 
mélyedést, a deszka azonban 
azóta már eltűnt. A biztonsági 
megbízott mmden üzemszemle 
a!kalmával megállapítja a 
hiányt, de intézkedés nem tör
flnik. Ne várják meg az ille
tékesek. amíg egy dolgozó sú
lyosan meg,;érül és kiesik a 
termelésből. 

Varga József 
Várpalota állomás 

. 

. 

. 

. 

. 

191 7-es vasutas moz
qal'lm, Hámán Katö, Land 
ler Jenö élete stb.) a szo-
cial ista vasút építőinek

: 

:
:::

:::::l életéböl, munkájáböl, 
Ezenkívül életünk bármely 
mozzanatából meríthető 
téma, A kiállításra beküld· 
hetök studiumok, tanul· 
mányok és bármilyen tech. 
nlkával készültek, Beküld· 
hetök továbbá népművé
szeti és Iparművészeti k• 
szítmények Is. 

A tárgyakat 1955. 

: 

augusztus 1-lq a Vasutas

::

:
:
:

:

:.�

:

: 

Szakszervezet Zenelskolá-
Jába kell beküldeni. (Buda• 
pest. Vl ., Róz� Ferenc u. 

• 67.) 
i A kiállítás leqJobb ml.!_· 

i �=t�s�!Ja�ááv
k
ész�t

1
2t" é: khJ: 

• lön a körök tagjainak al· 
kotásait. 

.. : ...................•....•.......•..... : 
------------------------------------------------------------------
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A VA S Ú T I  F Ő O S ZTÁ L Y  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  f Csanádi Györqy etvt�r-s, az Államvasutak vezériqazqátóJa elnö, 
: meqnyitóbesztdé.t mondja. Balról jobbra: Gáspár Sándor efvt�!""s, 
: a Vasutas Dolqozók Szakszervezetének elnöke, Csanádi e1vtárs, 
: Bebrits Lajos elvtárs, közlekedés- es postaügyi miniszter. Sza� 
: Gerqely elvtárs, a Maqyar Dolqozók Pártja Központi Vezetöstqe• XLVIII. '.ÉVFOLYAM, 28, SZ. ÁRA 40 FILLÉR 1955, .TOLIUS 13. 
i nel< taqja. 
'································"················· .. •·•·······•···•··••·•···•·•• ... 

Az őszi forgaloDJ. leho11yolÍtása 
lllÍnden vasutas dolgozó he�söletheli ügye 

- A X. országos vasútüzemi értekezlet megsza bta az őszi forgalom lebonyolításának irányelveit -
Tizedszer ült ÖS'sze a. vasutasok pa,rlame11t

je, hogy megtárgyalja az ószi forgalom zavar
talan lebonyolításának feladatait_ 

Pártunk. és k.ormá.nyunk a jubiláris érték,ez
let .1zínhelyéül az Országház kongresszusi ter
mét jelölte ki. Ezzel is kifejezésre juttatva: a, 
dolgo26 nép, nagy pártunk és kormá.nyunk ér
tekeli a vasutasok harcát a szocializmv.s épí
tesében - $ kü!sős€geiben is méltó keretet 
ad a taná.cskozásnak. 

Hazatérve, gyal,orlatt értékké válnak majd az feladat. A darabáruforgalom 
I 

Hangsúlyozt_a Csanádi elv- irányvonatok számának növe
itt hallott irányelvek, javaslatok és segítik lebonyolításában tovább kell társ, hogy a vasút dolgozói a2 léséért il;idított harcot is 
ezeket az elvtársakat, akik az ős=i forgalom fokozni azokat az intézkedé- őszi forgalom nagy fel�datait tegyék eredményessé. Ha az 
sikeres megvalósítá.sáért folytatott harcban seket, amelyek a gyors, gon- egymagukban nem oldhatják együttműködés, az egymás 
egy-egy munkate'rü!et parancsnokaik.ént do-l- ,fos, hiánymentes továbbítást meg. Munkájukhoz a minisz- igényeinek megértése és ér• 
goznak. · 1 biztosíthatják. tériumok, a szá.llíttató felek vényesítése kommunista 

Az elnökségben foglalnak helyet Szabó Ger- Az őszi forgalom idején dolgozóinak segítő készségére, őszinteséggel és segítőkész-

Egymásután érkeznek szerte az 01•szágból 
vasutasaink. Férfiak és nők, fiatalok és idő
sebbek, de mind szerelmesei a szakmáao:k, 
élenjáró harcosai a vasút előtt álló feladatok 
meg,;alésitásának. Akik már jártak itt, l'égi 
ismt!rósként, mosolyogi'll. teki?itenek körül. 
Akik most jönnek először, az öröm a csodálat 
ét a megelégedettség érz . Jónel telve néznek 
körül. A sok érdemjel, érdemérem csillogása, 
ai '\!'cok derűje és bizalmat sugárzó mosolya, 
- a vasutasok találkozója a fén·ylő, csilk>gó 
kongresszu.,i teremben -, mindannyiunk szá
már,i. felejthetetlen marad. 

gely a Magyar Dolgozók Pártja Központi Ve- még fokozottabban kell az együttműködésére van szük- séggel párosul, a vasút az 
zető;égének tagja_ Bebrits Lajos, közlekedés- üzembiztonságot, a baleset- ség. �ls?sorban azt kérjük és idei őszi forgalom idején 
és posta.ügyi miniszte1' Katona Ant<!!l a mi- mentes szolgálatot megvaló- azt varJuk - mondotta -, hiánytalanul be fogja tölteni 
niszter e lső hel.yettde Földvári Lá;zló mi- sítani, mert a legkisebb bal- hogy a rendelkezésünkre álló a rábízott feladatokat. 
niszierhelyettes, Bognár ' Imre, a vasút politi- es_et is !fleg�níthatja , mun- jármúv':k mi:1él telje�e�b Csanádi elvtárs beszéde 
kai fóosztály vezetője, Bogyó Géza, vasút kánkat es, súlyos . karokat 'ki!!asználása yegett . �egitsék végén kiemelte, hogy az őszi 
politikai főosztály helyettes vezetője, Gáspár o�z nepg�zdasag��ak. elo _a . t_;rysz;ru �zálhtas meg- forgalom lebonyolítását csak 
Sándor a Vasutas Dolgozók Szakszervezeté- Mindez csak ugy . valos1that_� v�os1tasat es k?v�s.senek el akkor tudjuk zökkenőmente• 
n.ek elnöke, Csanádi György, a MAV vezér- me�, ha a vasut �olgozoi �mde_nt_ , a szálhtás egyen- sen és gazdaságosan lebonyo
igazgatója, Németh József és Kamuti Jenó fe_gyelmezettE:n, utasitássze- lete�e�eert. �h_ho�. hogy az litani, ha az értekezlet vala• 
vezérigazgató--helyeUesek, Dér Sá.ndor és r�en, a kiadott r;n_d�<;tek elszállitá?ra__ v�ro .. �ruk kése- mennyi résztvevője, a vasút 
Csermely János, a szocialista munka hőse kovetkezetes megvalositasaval delem_ 1;elkül __ kerulJenek ren- valamennyi vezetője, a párt 

- . , . . . ' végzik feladataikat. deltetes, helyukre, elengedhe- á 
. 

f.:?csei J anos 'f(os8uth-d11,as_ mozdonyv�zetó es _ tetlen alapfeltétel az hogy a irányít savai és a szakszer� 
tobbl!n. a vaS11t mozga.Zmi es s:i,akvonali veze- Az _ _  �nhadatos teiqelem hét minden egyes· n'apjári _ vezet segítségével mozgósíta• 
tői közül. A tanácskozók so!'ai között ott van• er�s,tl.'54? olyan belso �r- tehát va�árnap is _ ugyan- ni tudja a vasutas dolgozó• 
nak pártunk Közp()'l!,ti Vezetősége ipa,ri és köz talek, amely a nagyobb. az . , . . kat az értekezleten hozott ha• 

t.s ebben a kö·rnyezetben sok.száz vasutC1st 
most az a lelkesedés. az a tettrevágyás fűt, 
&mi motor ja. lesz az őszi · forgalotn ügyének. 

lekedési osztMyáruzk mun.katá.rsai. ,i miniszté- igén3:�eb� fel�at�k m�g- �lyan mennyisegu kocsit rak: tározatok következetes, fele• 
riumok képviselői, az élenjáró 1'a8Utti.\! dolga- oldá8á.t JS b1ztos1thaiJa, JUnk meg, Nem engedhet? lősregteljes végrehajtására. 
zók. A márciusi határozat végre- meg az a ma még fenná.Jlo A legszélesebb nevelő- és fel

hajtása azt jelenti, hogy nem- hiányosság, hogy a hét egyes világosító munkával, a kom• 
csak többet, gyorsabban é;, napjain és a hó egymást kö- munista vasutasok példamu• 
nagyobb gonddal, hanem az vető heteiben a kocsimeg- tatásával lehet csak biztosila• 
elmúlt évinél sokkal gazda· rakások száma rendkívül in- ni azt, hogy valamennyi 
�.:.gasal;bau kél! �z<1llitan;, gadozó. A namrmérvű inga- vasutas a munkaterü:etén Ennek alapfe!létele a szocia- dozás kocsiparkunk ác$orog- szívvel-lélekkel harcoljon a li:;,a üzemvitel korszerű e!vei-

A mi helytáUásunktól illil függ 

a Központ i  ''ezf"iűség hatá.-ozatai aak , égreJtajtása 

Cwmidi György efotárs megllyító beszéde 

Csanádi György elvtárs, az 
Államvasutak vezerigazgatója, 
elnöki megnyitujában üdvözöl
te a megjelent vendégeket, a 
tárcák küldötteit. az értekez
leten megjelent elvtársakat. 

újabb és újabb mennyiségi van az idén szüksésr, amely
cs minőségi igények kielégítá- nek minden mozzanatában -
sét kö,·ctelik. A feladatok tel- a legkisebbtől a legnagyobbig 
jesitésének legdöntübb felté- - maradéktalanul érvényesül 
tele a vasut muszaki berende- a márciusi határozatok irány
zéseinek a legteljesebb ki- elve, a tervek teljesítése, a 
használása, a minél magasabb 

I 
termelékenység emelése, az 

színvonal u vasuti technológia önköltségcsökkentés, a takaré
alkalmuzása. Olyan munká1,a kosság, 

nek, operatív munkamódsze- tatásával jár. A továbbiakban határozatok vé�rehajtásáért, 
reinek minden munkánkban. azt kérte a szállíttató felek- az őszi forgalom sikeréért -
minden té1wkedésünkben való töl, hogy hasmálják ki az 

I 
fejezte be beszédét Csanádi 

érvényesítése. elöszállítás lehetőségeit és az elvtárs. 

- Felszabadulásunk tizedik 
évfordulójának ünnepi évében 
ma tizedszer ül össze az ot·szá
gos vasútüzemi él'tekezlet -
mondotta -. hogy megtárg�•al-

, ja vasútüzemünk enől éne 

A megnöveked�tt feladatok fokozott felelésséget. 

helytállást kö,•efolnek 

Használjunk .ki n1inden lehetőséget 
Bebrits elvtárs a::: 6szi forgalmi feladatokról 

vi�zatérő nagy erőpróbájának. A továbbiakban _összefog- használha55uk, most - az 

az őszi csúcsforgalom Jebonyo- l3;!ta _ azokat a legfonto�abb előké..züleli időben és az 
Jitásának előttünk álló lelada- kerde;eket, amelyek az erle- egész ászi forgalom alatt 
taít. A mai értekezlet _ az kezlet egész munkáJán végig- biztosítanunk kell a berende-

vonulva, egyetlen feladat zések. a járművek üzemképes eddigieknél ünnepélyesebb ke- vagy részletkérdés tárgyalásá- állapotát, folyamatos karbanretek között - itt az Ország- nál sem mellozheták.. Majd tartását, a rendelkezésünkre házban zajlik le, bizonyítva így folytatta : bocsátott anyagok gazdaságos, azt, hogy a vasutas dolgozókat - Mindenekelőtt azzal kell takarékos, a jó gazda e!őre-pártunk és km�nányunk meg• · tv t ·· k h t k la" tása'val való felhasználá-becsüli és az őszi forgalom mi- szamo e nun ' ogy vasu un -
kapacitása elegendő lesz-e a sát. A berendezések azonban 

nél eredményesebb végrehaj- feladatok teljesítéséhez, az csak akkor tudjál� céljaink el
tását fontos feladatnak te- energia_ és anyagellátás terén érését biztosítani. ha követ
kínli. mil·e számíthatunk? Az utóbbi kez.etesen és szigorúan ér-

Ezután került sor Bebrits 
Lajos elvtárs, közlekedés- és 
po�taügyi miniszter beszédére. 
Bevezetőben öiról e.71lékezett 
meg, hogy voltaképpen mi 
várható a moslani ős7..i forga
lomtól. Elmondotta, hogy az 
előző esztendöhöz viszonyítva, 

ket, hogy a késői éré.s kö
vetkeztében a gyümölcsszállí
tás is abban az idüben fog 
jelentkezni, amikor az őszi 
forgalom már javában zajlik, 
holott a gyümöle&Szállítás 
zöme más években ek!.orra 
már lezajlott, 

- Visszapillantva az 1946 esztendőben a legsúlyosabb vényre juttatjuk mindenütt a 
óta megtartott értekezletek nehézségeket az okozta, hogy teehnológiai fegyelmet és a 
munkájára - folytatta -, a szén- és anyagellátás meny- legjobb együttműködést való
joggal állapíthatjuk meg, nyiségben és minőségben a sítjuk meg a vasuta.süzemen 
hogy ezek a tanácskozások szükségleteket meg sem köze- belül, valamint a vasút és a 
olyan alapot, útmutatást és lítette. Az idei esztendőben fuvaroztató felek között. 
segítséget nyújtottak a vasút e téren javulást tapasztal- Hangoztatta, hogy az áru
dolgozóinak, an1ely nélkül hatunk és minden reményünk száilítások lebonyolításához 
nem tudtuk volna megoldani megvan arra, hogy ez állan- rendelkezésre álló mozdony
az évről évre növekvő, vala- dósulni fog. és kocsipark csak akkor lesz 
mennyi erő összpontosítását A műszaki berendezések elegendő, ha a vasút vala
igénylő őszi forgalmi felada- fejlesztésében, kapacitásának mennyi dolgozója továbbfej
tokat. Az értekezlet minden növelésében előrehaladás mu- leszti és következetesen alkal
egyes résztvevőjét hassa át tatkozilc, melyek ha részben mazza a szovjet tapasztalato
az a tudat, hogy akkor. ami- is. de mégis könnyebbé teszik kat. Elmondotta, hogy a 
kor az őszi forgalom felada- feladataink teljesítését. Mind- kocsifordulóidőnek az érte-
lait meghatározzuk, ezek azt mutatják, hogy a kezlet által meghatározott Bebrits Lajos elvtárs, közlekedés• és 1>ostaüqyl miniszter a vasuta• 

forgalom lebonyolításának fel- szintje biztosítja azt, hogy ne sok őszi feladatait ismerteti, dolgozó népünk egységbe 
forrva harcol a Központi 
Vezetőség márciusi batá
iro.zatainak következetes 

végrehajtásáért, 
az 1955. évi terv teljesítéséért 
és túlte!jesítéséért, a második 
ötéves terv eredményes elő
készítéséért. A nagyszerű cé
lo� megvalósítása jelentős 
lllertékben függ attól, hogy a 
vasút dolgozói hogyan tudják 
a termelés szerves részét ké
pező szállítási feladatokat, a 
legnagyobb igények idején, az 
őszi forgalomban szervezetten, 
lizembiztosan és gazdaságosan, 
a Központi Vezetőség már
CiUSi határozata szellemében 
végrehajtani. 

L :- Az őszi forgalom felada
llll évröl évre vált.oznak, 

tételei ma valamivel kedve- legyen fennakadás a berakás-
zőbbek, mint az e1múlt esz- hoz szükséges kocsik rendel- ebben az évben tovább emel-

, 
A múlt évinél sokkal kedve

tendőben és így magabiztos kezésre bocsátásánál. A ko- kedik az elszállítandó áruk zőbb gabonatermésre számít
tudattal, azzal a meggyőző-

1 
esik. maximális kihasználása mennyisége. Bár a mezőgazda- hatunl;. Az idójárás miatt nem 

déssel indulhattm.k harcba, érdekében csökkentett kocsi- ság - a kedvezőtlen időjárás júniusra és júliusra, hanem 
hogy a nagy feladatok eh,ég- fordulóidőket azonban úgy lxriatt - csak késve kezdhetett augusztusra és szeptemberre 
zésének feltételei meglesznek.

! 
kell elérni, hogy ugyanakkor hozzá a munka dandárjához, esik a gabona 7.ömének szállí

Ahhoz. azon_ba?,, h�. � ren· � rendel_kezésre , ál:ó vonóerőt el lehet mvndani hogy a dol- tása. 
delltezesre allo eszkozoket a 1s a legJobban es a leggazda- , . .'. , . 
legteljesebb mértékben ki- ságosabban kihasználjuk. gow parasztsag Jo ml!nkaJa, a A három-négynapos eső 

· 

1 kedvező májusi és júniusi idő- újabb biztosíték arra, hogy a 

Töhhet9 jobhat9 
gazdaságosabban járás és nem utolsósorban az kapásnövények hozama iS 

a tény, hogy pártunk és kor- megnő, Szinte bizonyos, hogy 
mányunk mind több és több jóval több tengerit, cukorrépát 
termelési eszközt és a termés- kínálnak majd elszállításra, 
!hozamot növelő anyagot bo- mint korábban gondoltuk. 
csátott a mezőgazdaság rendel- Mindemellett nem szabad kezésére, jó közepes termést 

Csanádi elvtárs ezután ar
ról beszélt, hogy az őszi for
galmat a vasútüzem egész 
évi munkájának tengelyében 
oldjuk meg. A felfutó áru
szállítási igények k"3Jégítése 
mellett a személyfor<('>lmat 
ugyar.ol ran gondossá�gal és 
fel�lWSt.&,,el bonyolítsuk le, 

mint az év többi időszakában. 
Egyetlen vasutas dolgozó se 
felejtse el, hogy a munkás
és személyvonatok menetrend
szerinti közlekedése, a sze
mélyszállítás színvonalának 
töretlen emelése egyik legfon
tonbb, pártunk polit.ikája 
szempontjáiyq elengedhet�tlen 

biztosít. Egy kicsit elto- megfeledkezni az ipari terme
lódott a gyümölcsérés, de a lés állásáról, arról, hogy mind 
termés kitűnőnek ígérkezik. több lesz a késztermék, ami 
Ez arra figyelmeztet bcnnii.¼- szintén elszállításra vár. 

Az építőipar 111agy lendület• 
ben van. Az építkezések vár• 
Ják az anyagot mindenfelé, 
Nem lehet megtennünk, hogy 
a;: építési anyagokat, a sódert, 
" kavicsot, a mészkövet, a me. 
szet, a téglát, a a;erepet ne ab-, 
ban az ütemben szállítsuk, 
mint azt várják tőlünk. M 

építési anyagok szállításánál 
nem lehet arra számítan4 
hogy korlátozást léptetünkl 
életbe. 

A szállitóapparátusnak sok◄ 
kal jobban kell dolgoznia, mint 
a múltban. Nem szabad meg„ 
feledkezni arról, hogy 

1955 a. második ötéves terv 
elókészíiésének éve. 

Január elsejétől kezdve már 
az előző hónapokban felépített 
alapra támaszkodik az új öt• 
éves terv. Nyilvánvaló, hogy 
ez még következetesebb fel◄ 
adattá teszi az őszi forgalorn 
teljesitéret. 

Szeptembertől kezdve napon• 
kint több mint 14 OOO kocsit 
kell megrakni, ez a szám kéo 
sőbb valószínűleg közel lesz a 
15 000-hez, vagy még ezen fe◄ 
!ül is. Anúg a múlt esztendő◄ 
ben csak ritkán, vagy csak: 
egy-két napon át tudtunk 
15 OOO kocsit megrakni - most 
sziímolni kell azzal, hogy az 
őszi forgalom ide;:é:l a napi 
n OOO kocsit kitévó igénylés 
állandó esemény lesz. Ebben 
az évben tehát többet kell 
vinni. A párt és a kormány a 
leghatározottabban követeli tó„ 
lUnk, hogy ezt a feladatot eJ„ 
végezzük. 

A jó munka jutalma eddig 
sem maradt el, hiszen m:ilnden◄ 
lii tudja, hogy a vasutasokat 
megbecsüli dolgozó népünk és 
még sosem maradt el pártunk 
és kormányunk elismerése, Ha 
jó munkát végzünk, az idén 
sem marad el. 

(Fo!t,t,a,tása. s !. oldal011J 
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A példás hozzáállás, lelkesedés minden akadályt legyőz 

kell fejleszteni. Meg kell sznn
tetni a tehervonatoknak a ren
dezópályaudvarok előtti ácso· 
rogtatását. Több gondot kell 
fordítani a mechanizácl:Sra. A 
ferencvárosi vasutasok szép 
teljesítményt nyújtanak és 
mégis, a rendezőpályaudvarok 
előtt hooszú sorokban állnak a 
tehervonatok. Az elegyáram
lás szempontjából, a jövő szem
pontjából ez túmetetlen. Látni 
kell, hogy ezeken a vonatokon 
mozdonyok és személyzet van, 
amelyekre és akikre máshol is 
szükség van. 

mennyi nagyobb állomásunk
nak szól 

A kereskedelmi szolgálat 
feladataival foglalkozva hang
súlyozta, hogy az egyetemes 
rakodást tartja az őszi forga
lom sikeres elvégzése egyik 
feltételének. Vasárnap és ün
nepnap is rakodni kell. A 
szombati és vasárnapi kiesést 
érzi a vasút. Ennek véget kell 
vetni. Nem vitAs, hogy ezáltal 
gyorsabbá, egyenletesebbé vA
lik a kocsik kihasználása. a ko.. 
esik forgalma Ez a szállíttató 
feleknek szól elsősorban. Ne
künk kötelességünk a segítés, 
de. mi is várjuk a segítséget. 

két órára kell csökkenteni 
az önkezelés! küldemények 

kirakását, 

Bebrit3 elvtArs ezutAn el
mondotta, hogy a vontató és a 
jármüpark műszaki állapata 
egészében rosszabb, mint ta
valy, bAr a vasúton igen sok 
fejlesztés történt azóta. Sok 
állomAson fektettek új vá
gányokat, bővítettek rendező... 
pályaudvarokat, s különösen 
a gurítódombok fejlesztése te
iüntetében történt előrehala
dás. Fejlődés történt a bizto
s!tóberendezések építésénél. 
Közel 200 kilométer hooszban 
szereltek fel új biztosítóberen
dezést és ezzel a vonatok gyor
sasAgát és biztonságos közle
kedését segítették. Sajnálattal 
állapította meg, hogy minden 
hnladás ellenére, a pályák 
karbantartásánál visszafelé 
léptünk. Mégis el kell érni -
mondotta -, lhogy a pályát az 
őszi forgalom idejére úgy 
rendbehozzuk, hogy az őszi 
forgalmat zavartalanul le tud
juk bonyolítani. 

Bebrits elvtárs nagy meg
elégedéssel mondotta el, 'hogy 
tiz esztendő óta először történt 
meg, hogy a Kohó.. és Gép
ipari Minisztérium sínelóállí
tési tervét teljesítette. Az első 
íélévben több sínt kaptunk, 
mint az előző hArom esztendő
ben összesen. A vasutasok kí
vánsága az volna, hogy ez 
folytatódjon. 

Azt ls meg kell állapítanunk 
- mondotta -, hogy vontató
eszközökben, a kocsipark te
kintel.ében, főként tetierkocsi
állagunkban a múlt év óta 
csökkenés következett be, hi
szen nem jött a hazai gyárak
ból elegendő új vontató és te-

herjArmű, pedig most nagyobb 
forgalmat kell lebonyolítani. 
Ugyancsak nagy reményt he
lyeztünk a villamosvontatás 
kiterjesztésére. Ezzel reméltük, 
!hogy az elegymozgást meg
gyorsíthatjuk. Sajnos, nem ér
tük el vágyainkat, nem kap
tuk meg a villamosmozdonyo
kat, és még a leszállított nyolc 
villamosmozdony egyrésze is 
hamarosan javítAsra szorult. A 
hegyeshalmi vonalon sincs elég 
villamoomozdony, pedig a fel
szabadulAs óta 75 százalékos 
forgalomemelkedés van ezen a 
vonalon. A Budapest-hatvani 
vonalon, Q,ödöllóig már kész 
a villamooítás. A villamos al
állomAsok teljes készenlétben 
vf.rják az üzemeltetést, éppen 
a villamoomozdonyok hiánya 
miatt nem tudjuk meggyorsí
tani az elegyáramlást ezen a 
�·onalon. 

Vannak hibAk, hiányosságok 
- folytatta Bebrits elvtárs -, 
de ez azt jelenti-e, hogy a fel
kínált árut nem tudjuk el
szállítani? Szó sem lehet róla! 
Azt az ürt, ami a jelenlegi 
technikai felkészültségünk és 
az elszállítandó áruk mennyi
sége között van - nekünk 
kell betölteni és 

az árut minden kllrillmé
nyek között el kell szálli· 

t.a.ni rendeltetési helyére, 

Ha tavaly sikerült, sokszor 
mostohább körülmények kö
zött helytállnunk, ebben az 
esztendőben még jobban ipar
kodva, még nagyobb lelkese
déssel kell dolgoznunk és 
akkor elviszünk minden árut. 

.Jobban használjuk fel 

a szovjet tapasztalatokat 

A mi1liszter elvtárs ezután 
arról beszélt, hogy a Szovjet
unió munkamódszereit átvet
tük, ezeket többé-kevésbé át
alakítottuk a magyar vasút vi
szonyailhoz, de lila alaposabban 
nézzük a dolgot, meg kell álla
pítani, hogy csak negyedrészét 
hasznosítjuk ezeknek a tapasz
talatoknak és módszereknek. 
Az új módszerek maradékta
lan alkalmazása fő tényező. 
Meg kell gyorsítani a rakodást, 
a kocsik és vonatok rendezé
sét, a vonatok járását, a moz
donyok, a járművek karban
tartását, javítását a szovjet 
módszerek alkalmazásával. 

Szükség van arra, hogy a 
nagy szállítások idején a kocsi
fordulóidőt országos átlagban 
leszállítsuk. Szeptemberre és 
októberre 3.5, novemberre 3,6, 
decemberre pedig 4,0 napra. Ez 
azt jelenti, hogy hétköznapo
kon 3, sőt 3 nap alá kell szorí
tani a kocsifordulót. 

Lt>gyen ismeretlen 

a géprevárás, 

a vonatravárás 

Bebrits elvtárs ezután szak
szolgálatonkint ismertette a 

galom első feltétele, hogy a 
mühelyek gyorsítsák meg a ja
vításokat, amennyire csak le
het. A fövizsgálatok elvégzését 
december utánra kell halasz
tani, hacsak a biztonság köve
telményei nem állnak vele 
szemben. Dicsérettel emléke
zett meg a miniszter elvtárs 
arról, 'hogy a múlt évben a mű
helyek rövid idő alatt adták ki 
a kocsikat. Ebben az évben is 
ezt várjuk. Ha!lgllúlyozta, hogy 
a műhelyekben is folyamatos 
munkát kell elérni, éjt nap
palá téve, a vontatási múhe
lyekben ünnepen és vasárnap 
egyaránt úgy kell dolgozni, 
hogy a kocsikat minél előbb 
visszaadják a forgalomnak. 

A vontatás munkájáról szól
va kiemelte, hogy legfőbb sza
bály: a 'kész tehervonatok ide
jében !kapjanak gépet. Itt, er
ről a helyről kell legnagyobb 
bűnként emlegetni a tehervo
natok géprevárását - mondot
ta - és semmiféle indokolást 
vagy mentséget nem fogadunk 
el. Azt is meg kell mondani, 
lhogy a legnagyobb bűnt köve
tik el vezetőink, ha megtűrik, 
hogy a tehervonatok gépre 
várjanak. 

feladatokat. A műhelyi szolgá- Elengedhetetlen a gyors 
Iatról szólva, hangsúlyozta, mozdonyforduló, a mozdonyok 
hogy a mozdonyok és kocsik gyors szerelése a fútóbázban. 
javításánál mennyiségi és mi- Nem szabad megtűrni, hogy a 
n&ségi teljesítményt kell nyúj- szerelési normaidő két-három
tani. Elsősorban a nyitott ko- szorosa alatt végezzék el ezt a 
esik megjavítása a fontos, ez I munkát. Külföldi p,!J.dákkal bi
a legsürgőisebb, de emellett zonyította be a miniszter elv
nem lehet megfeledkezni a fe- társ, hogy ezen a téren van 
dett kocsikról sem. Az őszi for- még mit javítanunk. 

Túlsúlyos vonatokat - menetrend szerint 

Az őszi forgalom egyik leg-
1 

amilyet szándékunkban van 
főbb emelője a túlsúlyos moz- elérni. 
galom továbbfejlesztése. Bár Annyi tapasztalat és kiemel
óriási jelentősége van a túlsú- kedó siker áll a vasutasok mö
lyos mozgalomnak, még sem gött, hogy ha az eddigi tapasz-
jelent segítséget, ha nem köz- talatokat felhasználjuk 
lekednek menetrend szerint, emelte ki a miniszter elvtárs 
ha a túlsúlyos vonat a menet- - győzelmesen fejezzük be az 
rendben megállapított idő há- őszi forgalmat. Hasznos len
romszorosa alatt teszi meg az ne revízió alá venni a ter
utat. Igy nem az elegyáramlás helési táblázatot. Hogy ne 
meggyorsítását, 'hanem a féke- érje kArosodAs a mozdony
zését jelenti. Arra kell töre- vezetőket a temelés felemelé

sével, javasolom, hogy az új 
terhelést vörös vonallal jelöl
jük meg, s aki feljut a csúcsra, 
jutalmazzuk prémiummal. Ké
rem a pártszervezeteket, a 
szakszervezetet, a szolgálati 
vezetőket, hogy adjanak még 
szélesebb területet a túlsúlyos 

kedni, hogy a túlsúlyos vona
tok tartsák be a menetrendet. 
A szénre sincs különösebb pa
nasz, a múlthoz képest nagy 
haladAs, hogy ma a felhaszná· 
landó szén 40 százaléka durva 
darabos, amivel már lehet túl
súlyt vinni és menetrendet tar
tani. Amiért ragaszkodunk a 
túlsúlyos vonatok hibáinak ki
küszöböléséhez, elsősorban az, mozgalomnak. A forgalom biz-

hogy ez meggyorsítja az elegy- tosítsa a zöld utat, Rövidesen 
áramlAst és a kocsiforduló ar- megkapják az erre vonatkozó 
ra a mértékre csökkenthető, utasítást. A kereskedelmi swl-

gálat gondoskodjon arról, hogy 
minél több rakodással 

képzett irányvonatot 
szervezzen és indítson: 

A forgalom munkájával kap
csolatban arra figyelmeztetett, 
hogy a forgalom dolgozóinak 
segíteniük kell a vontatás mun
káját, elsősorban a túlsúlyos 
vonatok indításánál Körülte
kintő gondossággal kell a sza
bad utat bizlooítani a túlsúlyos 
irányvonatok részére és mi
előbb vissza kell adni a gépet, 
hogy azok új vonatot vihesse
nek. Az eddiginél is többet kell 
törődni a vállalatok iparvágá
nyain a kocsik gyors be- és ki
húzásAvaL 

A síklolatás ma még arany
tartalék. Ott van a kezünkben, 
fel is emeltük, de nem sokat 
csináltunk vele, Utasítást szer
kesztettünk, sok millió költ
séggel átalakításokat végez
tünk a kihúzóvágányokon, 
hogy csurgat.íso$ módszer sze
rint guruljanak a kocsik. Ra
gadjuk meg ezt a tartalékot is. 
Javítani kell az állomások és 
a menetirAnyítók munkAját. A 
gurítási módszereket tovább 

Egyenletes rakodást 

A vezetők nem foglalkoznak 
azzal, hogy a guritódombon 
folyó munkát megfelelően 
szervezzék. A fogadóvágány 
felszabaditá�át nem szorgal
mazzák minden erővel, ennek 
köszönhető, hogy hat-hét vonat 
is áll például Ferencváros be
járata előtt. Amikor minden 
gépre szükiség van, a forga
lom nem állíthatja meg a 
mozdonyokat a kapu előtt. 
Minden percért harcolni kell, 
de itt nemcsak percekról, ha
nem a kocsik ezreiről is szó 
van. A vonatok ácsorogtatása 
a legsúlyosabb bún, és ez vala-

A miniszter elvtárs kiemel
te, hogy minél több olyan 
1rányvonatot kell képezni, 
amelyek szinte elsuhannak a 
rendezópályaudvarok mellett, 
amelyek 2-300 kilométerre 
viszik rendezés nélkül az ele
gyet. Hivatkozott az NDK-ban 
alkalmawtt módszerre, ahol a 
bányák a szén 88 százalékát 
irányvonatokkal továbbítják. 
Nálunk alig tíz százalékot ér el 
az ilyen irányvonatok száma. 
A kereskedelmi szolgálat leg
nagyobb hiá.nyoosá�a. ha kés
ve rakják ki a kocsikat. Ez el
len szüntelenül harcolni kell. 

A pályafenntartási swlgálat
nak 

Lassújel, vágAnyzár csak ott 
engedélyezhető, ahol az elke
rülhetetlen a biztonság szem
pontjából. A pályafenntartás 
feladata, hogy a jelenleg építés 
alatt álló új objektumokat a 
leggyorsabban adják át rendel
tetésének. Ugyanezt kérte a 
miniszter elvtárs a távközlő és 
l::iztosítóberendezési szolgálat 
dolgozóitól is. tppen az oozi 

forgalom segítésére a szolnolti 
biztosítóberendezést szeptem. 
w végére, a Gödöllő-hatvani 
vonal térközbiztosító berende
zését pedig szeptember 15-re 
be kell fejezni. Bebrits elv
társ beszéde végén a második 
ötéves terv perspektíváit ;., 
meartette. 

- Biztos vagyok benne -J 

fejezte be beszédét nagy tet
szésnyilvánítás közepette -, · 
hogy bármilyen nehéz és áldo
zatoo munka lesz az őszi for
galom lebonyolítása, a mi vas
utasaink, az igazgatótól a 
kocsirendezóig, elvégzik ezt a 
feladatot, maradéktalanul Je
bc,nyolítják az őszi forgalmat, 
dolgozó népünk, pártunk és 
kormányunk megelégedésére, 

Politikailag Ís készÍtsük fel dolgozÓÍnkat a feladatokra 

Bognár Imre elvtárs felszólalása 

Bebrits elvtárs beszéde után 
megkezdődött a X. vasútüzemi 
é1 tekezlet tanácskozása. Első.. 
nek Bognár Imre elvtárs, a 
vasút politikai fóosztály veze
tője szólalt fel: 

- Kedves elvtársak! Pár
tunk III. kongresszusa és a 
Központi Vezetőség március 
4-i 'határozata világosan meg
szabta hazánkban a szocia
Ezmus építésének útjAt. E tör
ténelml jelentőségű határoza
tok végrehajtásában az eddi
giek során jelentős eredmé
nyeket értünk el. A vasutas 
dolgozók pártunk irAnti szere• 
tettől, a szocialista haza iránti 
kötelességérzettól áthatva har
cc.lnak e határozatok végrehaj
tásAért. Ennek eredményekép
pen sikeresen megbirkóztunk 
az 1954. évi szállltAsi feladatok 
végrehajtásával, és az előzetes 
adatok szerint az 1955. évi első 
féléves terv feladataival is. 

frtekezletünkön Bebrits elv
tArs vázolta a következő félév 
feladatait, melyeknek elvégzé
se előfeltétele az 1955-ös terv 
teljesítésének. Ismeretes előt
tünk, hogy a vasút munkája 
milyen na·wm.értékben ki'hat 
iparunk, mezőgazdaságunk és 
egész gazdasági életünk műkö
désére, vérkeringésére. Ugy 
vélem, hogy nekünk, vasuta
Sűknak a felszabadulás utAni 
jó munkával kivívott elismeré
seket ebben az évben is öreg
bíteni kell a munka frontján, 
a kötelességek példás teljesí
tésével, hitet téve pártunk 
Központi Vezetőségének politi
kája mellett. Drága hazánk 
szeretetét legjobban azzal tud
juk kifejezni, hogy szabadsá
gunk második évtizedébe lép
tünkkor megfogadjuk: tűzön, 
,·ízen át követjük pártunkat, a 
feladatokra politikailag is fel
készítjük dolgozóinkat, műsza
kilag vasútunkat és győztesen 
vívjuk meg az őszi forgalom 
nagy csatáját. 

Ezután Bognár elvtárs el
mondotta, hogy egyes vasuta-

sok, gazdasági vezetők nem 
bíznak az őszi forgalom sike
res lebonyolításának lehetősé
gében a vasút technikai fej
leattségének elmaradottsága 
miatt. Ezek az emberek lebe
csülik hős vasutasaink te
remtő, alkotó erejét. A kis
hitűség azt is mutatja, hogy a 
nsút politikai szervei elma
radtak az őszi feladatok politi
kai előkészítésével, és ezen 
sürgősen változtatni kell Hi
bák vannak a Központi Veze
tői.ég !határozatainak végrehaj
tásában is. A legutóbbi ra
cionalizálAsról szóló miniszter
tanAcsi rendelet végrehajtásá
nál az bizonyosodott be, hogy 
gazdasági és pártfunkcionári1.1-
saink felelősségérzetének ki
alc;kításában sok még a tenni
való. Elsósorban azt kell elér
nünk, hogy a gazdasAgj veze
tők megértsék: 

munkájukért nemcsak az 
á-lJamnak az adminls%tra
tiv szerveknek felelösek, 
hanem páriunk Központi 

V ezet6ségének ls. 
Nem kommunista gazdasági 

vezető az, aki elhanyagolja te
rülete politikai arculatának 
kialakítását és közömbösen, 
nemtörődöm módon foglal ál
lást a Központi Vezetőség ha
tározatainak végrehajtAsában. 

A továt>biakbart a vasút 
,:azdasági és a pArtszervezetek 
vezetői együttműködésének 
fontossAgáról beszélt, mely 
alapja annak. hogy egységesen 
harcba vigyük a vasutasok tá
borát. Nem fogjuk túrni -
hangsúlyozta - hogy a gazda
sági vezetők és pártfunkcioná
riusok egymással szembenáll
janak, mint ahogy az előfordult 
a legutóbbi időben Zalaeger
szeg állomáson és a dorogi fű
tí5házban. Pártunk Központi 
Vezetőségének március 4-i ha
tarozata szellemében egységes 
akaratra és cselekedetre van 
szükség mind a gazdasági, 
mind a pártszervezetek vezetői 
részéról a legfels6bbektől a leg-

alsóbbakig. Egy és ugyanazon I t0l. Beszélt ezután Bognár elv-. 
hangon kell beszélni, és ez a társ arról a túmetetlen libera• 
hang nem lehet más, mint a lizmusról, amely a jobboldali 
Központi Vezetőség határozatá.- l eJ.t,ajlás következtében a vas
Tutk megvalósításáért fol11ó harc úton is megmutatkozott. Min• 

Bognár Imre elvtárs, • vastlt potllikal f6out"y vezet6Je ezbl u 
érteke:tlethez. 

e{J11ségéneik hangja, a magyar 
nip iránti feleU5sségnek hangja 
a párt vezető szerepe érvény� 
rejuttatásának a hangja. Cse
k,kedeteinkben és intézkedé
seinkben azt keJ1 kifejezni, 
hogy szilárdan állunk pártunk 
Központi Vezetősége mögött. 

Kommunista 
példamutatást 

FelszólalAsAt a kommunisták 
példamutató, hősies munkájá
nak ismertetésével folytatta, 
amely biztosította az eddigiek 
során azt, hogy a vasút min
den nehézség ellenére végre
hajtotta szállítási feladatait 
Utána a munkafegyelem fon� 
�ooságáva1 foglalkozott. Ha 
megszilárdítjuk a fegyelmet -
mondotta -, akkor az olyan se
gítség számunkra. amely na
gyon sok hiányzó tedhnikAt pó-

den lelkiismeretes embert fel. 
bAborított az az állapot, amely 
az elmúlt időben az anyag
igazgatóságon uralkodott. De 
hasonló helyzet volt a debre
ceni Vasútépítő Vállalatnál is, 
ahol a vezetők búnös mulasz• 
tása miatt elherdálódott a nép 
vagyona. A fegyelmet nemcsak 
a szabályos katonás tisztelgés 
jelenti. Ez is fontos, de még 
fontosabb a miniszteri utasítá
soktól kezdve, a rendelkező far• 
galmi szolgálattevő utasításáig 
minden rendelkezés betartása, 
az utasítások, a vasúti törvé• 
nyek végrehajtása maradék 
nélkül és azonnal. Pártszerve
zc·teinknek fáradhatatlanul ma. 
gyarázniok kell a vasúti fegye
lem jelentóségét, emlékeztet• 
mök kell a vasutasokat arra, 
hogy mire vállalkoztak akkor 
amikor vasutasok lettek, ami: 
lcor esküjükben vállalták a fe
gyelmezett munkAt. Ha azon• 
ban a meggyőző szó nem hasz
nAI, vezetőink alkalmazzák azo
k:.t a törvényes intézkedéseket, 
amelyek kényszerítóleg hatnak 
a fegyelmezetlenkedóllre. 

Ezután a fiatalokról beszélt 
Bognár elvtárs, a DISZ IL 
kongresszusára készülő vasutas 
di�zesek nagyszerű eredmé
nyeiről, akik megmutatták, 
milyen hatalmas erő, kezdemé
nyezés, lendület lakozik ben
nük és amelyet most Is, az 
őszi forgalom harcaiban fel 
kell használnunk. 

A fiatalok olyanok lesll
nek, amilyenekké ml, kom-

munlsU.k neveljük őket. 
Ha felelősséget érzünk a j&,, 
vóért, márpedig érzünk, al,. 
kor nekünk párt és gazdasági 
funkcionáriusoknak egyik leg
főbb feladatunk törődni a jöv6 
vasutasaival, felkészíteni óká 
arra az időre, amikor kezükbe 
tesszük vasutunk vezetését. 

Munkában a Jubil'rla va■útllzeml 6rteke:tlel, 

Végezetül rámutatott arra, 
hogy a lelkesedés, a haza és 
párt iránti szeretet. az új mun
kamódszerek alkalmazása, • 
szakszervezet javuló munka-

(Folytatás ci 3. oldalon) 
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verseny-szervező szerepe, a ter
melés pártirányítása és a kom
munista vasutasok példamuta
tása olyan anyagi erő, amely 
kitölti a követelmények és a 
technvkaHműszaki elmaradott
ság közötti ürt. 

Az most a feladatunk, hogy 

türelmes, felvilágosító mun- lése. Ugy kell dolgoznunk, 
káva! mozgósítsuk a vasutaso- hogy ez év végén emelt fővel 
kat e konferencia határozatai- jelenthessük dicső nagy pár
nak végrehajtására. Mutas- tunknak, hogy felszabadulá
sunk rá arra, hogy az ország sunk második évtizedének kez
erősítésének, az életszükségle- detén vasutas becsülettel ele
tek kiel�ítésének egyedüli get tettünk feladatainknak -
szilárd alapja a munka terme- fejezte be beszédét Bognár Im
lékenységének szüntelen eme- re elvtárs, 

Nem •indegy, laOfty :milyen áron teljesit jak az eszi forgalm.at 

Gáspár Sándor elvtárs fel,1:rólalása 

Gáspár Sándor elvtárs, a 
I 

a szervezett dolgomk -
Vasutas Dolgozók Szakszerve. raiban. 
zetének elnök<; bevezetőül ar- Az önköltségcsökkentés fon-

vékenyen és gyorsan cseleked
jünk a párt- és kormányhatá
rozatok megvalósításáért. Sok
szor szakszervezeti aktlváink
nál � hiányzik a példamuta
tés. Szakszervezeti munkánk
ban nem elég erőteljes még a 
politikai felvilágosító munka. 
Nem minden esetben tudtuk 

ra mutatott ra, _hogy. a , szak- tosságáról beszélt ezután Gás
szervezetnek telies �ulyaval, a pár elvtárs. Rámutatott, hogy 
pártszervezetekkel es a Ezak- ennek egyik leghatalmasabb 
von:tllal • .:1 legszor'?sabban erőforrása az újítómozgalom. 
egyuttmukodve kell tamogat- Az eddigieknél eokkal hatha
nia az őszi forgalom felada- tósabb támogatást kell bizto
tainak yalóraváltását. Minden
egyes szakszervezeti tagunk
nak tudnia kell - mondotta 
-, hogy az őszi forgalom eike
res lebonyolítása pártunk már
cius 4-i határozatának meg
valósítását segíti elő. 

Szakszervezetünknek az ed
digieknél hasonlíthatatlanul 
nagyobb erővel és eúllyal kell 
foglalkoznia a munkaverseny
nyel, amely egész szocialista 
építésünk egyik legfontosabb 
lendítője - mond:>tta beszéde 
további során. - A jól be
vált munkamódszereket to
vább kell íejlesz•enünk, el
sősorban az ÖEszekapcsolt 
mozgalmat. El kell érnünk, 
hogy minél több tehervona
tunk közlekedjen túlsúllyal, 
hogy mozdonyvezetőink zöme 
vigyen .túlsúlyt és legyen hai·
cosa, élenjárója az összekap
csolt mozgalomnak; 

A jövőben sem hanyagol
hatjuk el a jól bevált csomó-

Gáspár Sándor elvt.ira, a Vasutas Dolqozók Szakszervezetének el
nöke a azalcawvezet _.onkövetkezö felad.Italról tájékoztatja az 

ülést. 

ponti versenyt, amely jobb sítani a mozgalom továbbfej- összekapcsolni a dolgozók ér
együttműködésre ÖEztönzi a lesztéséhez a szakvonali és a dekvédelmét a termeléssel. 
szakvonali ágakat. A csomó- szakszervezeti szerveknek egy- Éppen ezért 
ponti verseny mellett azonban aránt - mondotta. - A leg- váUo:rtatni kell munkamód-
biztosítani kell az együttmű- t 11 
ködést a külsó üzemekkel, a kirívóbb hiányosság ezen a szerünkön, öbbet ke a 

szállíttató felekkel, különösen téren, hogy a műszaki vezetők dolgozók közöU lennünk. 
a termelőszövetkezetekkel. az újítóknak nem minden Egy-egy feladat elvégzésénél 
Ezért tovább kell fejleszte- �etben adnak kellő segítsé- az eddiginél jobban kérjük a 
nünk. élővé kell tennünk a get. Nem támogatják a dolgo- dolgozók segítségét. A dolgo
komplexbrigádok munkáját. zók érdekvédelmét nem me
A komplexbrigádok harmó- zók újítási kezdeményezéseit, chanikuean kell értelmezni és 
nikus együttműködéséért az az újítások kivitelezését. Sok- ,:égrehajtani, hanem mindig 
üzemi bizotreágok elnökei a szor igen hosszadalmas az újí- figyelembe kell venni az 
felelősek. tási javaslatok elbírálása. A adottságoknt. a körülményeket. 

gazdaságos üzemvitelt az éíEzi Be!ejezésül kifejtette, hogy Nem mindegy - fol,tatta forgalom idá6zakában is CS'lk 3 szakszervezet teljes egészéfelszólalását -, hogy milyen úgy tudjuk eredményesen elő- ben egyet ért a vasútüzemi áron teljesítjük az őszi forga- segíteni. ha megszüntetjük az értekezlet irányelveivel, ann,U lom lebonyolítását, a szállítá- újítómozgalom hiányosságait. is inkább, mert a határozati sokat. Elsősorban népgazdasá- A műszaki és gazdasági veze- pontok között szerepel a dolgunk érdekeit kell szem előtt t� tekintse erkölcsi köteles- gozókkal való törődés is. Ez a tartanunk. Jobban ségének a dolgozók segítését, múlthoz képest új, mert bár 
előtérbe kell állítanunk a hogy újításaikat, ésszerűsíté- a :;-zakszervezet az elóző évek-
minőségi munkát, meg kell seiket minél gyorsabban, mi- ben is mindig felvetette ennek 
szilárdítanunk a munka.te- né! eredményesebben megva- f'zükségességét. azonban a ha-

gyelmet. lósíthassák. SzakEzervezetünk- tározati pontok között a múlt-

Különös nyomatékkal l!'zeret
ném aláhúzni: a munkafegye
lem megszilárdítása egyilc Leg-
1ontosabb feltétele annak, 
hogy az őszi forgalom felada
tait meg tudjuk oldani. A fe
gyelem kérdésénél nemcsak a 
késésekre, a munkaidő kihasz
nálatlanságára és az igazolat
lan múlasztáEokra gondolunk. 
A fegyelem lazaságát tükrözi 
a technológiai és bizonylati fe
gyelem megsértése, a szocia
lista tulajdon rongálása, vagy 
eltulajdonítása, a táppénz-, 
norma- és bércsalás is. Ezért 
az egyes vasúti szakágakban, 
az állomásokon, a fűtőházak
ban, a pályafenntartási és ke
reskedelmi főnökségeknél, a 
távirda-intézőségeknél, a mű
helyekben, a szertárakban el
sösorban azok ellen a jelensé
gek ellen kell felvenni a leg
határozottabb küzdelmet, ame
lyekben leginkább megnyilvá
nul a fegyelem lazasága. 

Szilárd. öntudatból 
fakadó fegyelmet 

Területi és üzemi bizottEá
gainknak fokozni kell nevelő
munkájukat. Meg kell értetni 
minden dolgozóval, hogy a 
munkafegyelem megszilárdí
tása legszemélyesebb ügye, 
közvetlen érdeke. A termelési 
értekezleteken, a szakszerve
zeti taggyűléseken, a szakszer
vezeti csoportüléseken állan
dóan napirenden kell tartani 
a munkafegyelem kérd�ét és 
nyilvánosan meg kell bírálni 
azokat, akik bármilyen formá
ban megsértik a munkafegyel
met. Elnökségünk teljesen ln
llokoltnak tartja, hogy azok
kal a szakszervezeti tagokkal 
szemben, akik ismételten meg
Bértik a munkafegyelmet, fe
gyelmi eljárást folytassanak és 
tzükség esetén éljenek a szak.. 
&zervezetből való kizárás esz
közével. 

A munkafegyelem notórius 
llle&sértőinek nincs helyük 

nek pedig � �ddiginél , !?�- ban nem �zerepelt a s:wciális ban kell seg,t�ntE; az �!'� gondoskodás. Helyeselte az 11;ozgal??1 erotelies f�Jlőd�- irányelveket azért is, mert s�t, a JO módszerek terJeszte-
1 

azok az őszi forgalom idejére set. i:;- célul tűzték ki a menetrend 
A szakszervezeti munka biá- betartását. A szakszervezet 

nyosságairól beezélt ezután. 
, 

szintén fontos feladatának 
Nem tudtuk még elérni - tartja, hogy a menetrend nem
mondotta -, hogy minden csak szóban, hanem a valóság
esetben következetesen, önte- ban is vastörvé.n.nyé váljék, 

Gergely J'óud eldars hozzászölása 

A forgalmi dolgozók nevé-
1 

fel erre vonatkozóan a buda
ben Gergely József elvtárs, pest-,szobi vonalról, majd a 
Rákosrendező pályaudvar munkafegyelem megszilárdí
,,Szocialista Munkáért Erdem- tásáról beszélt. A munkafegye
éremmel" kitüntetett állomás- lem megsértését gyakran elő
í6nöke szólalt íel a közös ér- idézi az is - mondotta a töb-
tekezleten. bi között -. hogy az ala�ony 

. . tartalékos létszám miatt nem A feladat világosan és tisz- lehet megfelelően betartani a tán elhangwtt_ , mondot- szabadságolási ütemtervet. A ta. - Ehhez leny�gJbe_n csak kevésbé öntudatos dolgozók, azt , !eh�� hozz�zm, ho� ha a kért időpontban nem kaP-1;1egertettük, ��domasul v_ettuk ják meg a szabadságukat, esetes. végrehaiti_uk. _ Mmden leg önkényesen elmaradnak. eronkkel arra torekszunk, hogy 
az elmúlt őszi forgalmak nagy 
csatáiban szerzett tapasztala
taink jó felhasználásával győ
zelemre vigyük új, nagy fel
adatainkat. 

A továbbiakban a munka 
megszervezésének kérdéseiről 
beszélt. Leszögezte, hogy a 
kocsiforduló lerövidítése egyi
ke a legfontOEabb feladatok
nak. Ehhez elsősorban egyenle
tes elegymozgást kell biztosí
tani. Ez nem �ekély feladat, 
de nem is lehetetlen. Az egye
netlen elegymozgás a legtöbb 
hibának az eredője. Gyakori 
jelenség, hogy a rendezőpálya
udvarok fogadóvágányai az 
esti órákban csaknem szaba
dok, ezt követőleg éjfélig vi
szonylagosan gyenge a forga
lom, de éjfél után 5, 6 óráig 
aránytalanul sok vonat kér be
bocsátást. Ennek következmé
nye a ka_pkodás. a hajrá, vég
eredményben pedig gép- és 
kocriácsorgás, géphiány, tor
lódás. Sok tennivaló van még 
az elegytovábbítási rend betar
tásánál �. Több példát sorolt 

A forgalmi és a vontatási 
szakswlgálat együttműködésé
nek fontosságával foglalkozott 
ezután. Rámutatott, hogy az 
összekapcsolt mozgalom lehető
ségeit sokkal nagyobb mérték
ben lehetne kihasználni, ha 
még szorosabb lenne az együtt
működés a két szolgálati ág 
között. Gyakran azonban az a 
helyzet, hogy a forgalmi szol
gálat nem törődik eléggé a 
fordulóban közlekedtetett vo
natok menetével és kihasználá
sával, a vontatási szolgálat pe
dig nem használja ki teljes 
egészében a vonóerőt. Végál
lomásokon, fűtőházakban a 
gépek nem kezelnek soronkí
vül, néha javításra is beáll
nak, így pedig már nem szol
gálhatják az összekapcsolt 
mozgalom egyik legfontosabb 
célját, a menetrendszerinti 
közlekedést. A teendő az, hogy 
mérjük fel jól az egyes vona
lak forgalmát. Figyelembe 
kell venni azt a reális túl
súlyt, amelyet az ideális vonó
erő képességgel továbbítani le
het és ennek alapján kell meg-

állapítani a vonal forgalmához megbecsülik egymás munká-
1 

galomban különösképpen kl 
szükséges fordulókat. A for- ját, megszilár�tják __ a __ munka- kell !használnunk 32 összekap 
galmi szolgálat igyekezzen biz- fegyelmet, k1kuswbolik az csolt mozgalom adottságai . 
tosítani az egyenletes elegy- e��s szak�zolgálati ágak k� Az összekapcsolt mozgalorr áramlást, kerülje a szüks�te- zo�1 surlódásokat. , Végezetul ah'hoz is további JÓ alkalma len géprendeléseket. A vonta- b:J�lent�_tte, hogy �-akos�end� nyújt, hogy még közvetlenebbé tási szolgálat viszont küszöböl- zo-alloma_s do�goz01_ masod1k mé� szilárdabbá tegyük kap je ki a gépjavításokat, a hosz- �egyedév1 tervuket 1� a.z �1- csolatunkat a forgalmi szak· s:zabb meneteket, gyors fordu- uzem-szmt felett telies1tettek. 

1 .1 tt 1 F„tőh • knál lással és kezeléssel segítse elő Allomása dolgozóinak nevé- sz? ga a a_. , u azun 
a menetrendszerinti közleke- ben az értekezlet nyilvánossá- Pecsett mar szep eredmé:':'yek· 
dést. ga előtt megfogadtn, hogy to- ben mutatkozott meg a_z �ze 

Hangsúlyozta, hogy a vas- vábbra is hasonló lendülettel, kapcso_l� mozgalom eI_on:yossé
utasság csak úgy tud eleget 

' 
lelkesedéssel dolgoznak az ge: Maiusb�n 1_!6,6, iun_,us_bar 

tenni az őszi forgalom nagy őszi forgalom harci szakaszá- �ar 126 szazaleicra telies1tet
erőpróbájának, ha a dolgozók ban. tük .. százelegyto�n��1lométer 

tervunket. Arra kerJuk a vas
út vezetőit, próbálják az ösz
szekapcsolt mozgalom előnyeit 
a mellékvonalakon is hasznosí
tani. Én a magam részéről vál
lalom az őszi forgalomban, a 
vasutasnap és az alkotmány 
ünnepének tiszteletére szénta
karékassági tervem ötszázalé
kos túlteljesítését, valamint ja
vítási költségeim 15 százalékos 
csökkentését. 

Arató Feren� mozdonyvezető, 
a Szodalista IUunka Hőse : 

- Teljes szívvel, legjobb teljesítményt nyújtó iparunk 
tudásunk szerint veszünk részt termékeinek elszállítfÍSB évről 
a vasút nagy egészének har- évre nagyobb feladatok elé 
cában, az őszi forgalom sikerre állítja a vasutat. Becsületbeli 
vitelében. Tudjuk, mi vonta-

1 
kötelességünk, hogy vonatain

tási dolgozók, !hogy fejlődő me- kat a leggazdaságosabban köz
zőgazdaságunk, mind nagy'Jbb lekedtessük. Ezért az ászi for-

Dér Sándor, a Szodalista ltlunka Hőse : 

- A pályaépítési és hídfenn
tartási szakszolgálat dolgozói
nak nevében ígéretet teszek, 
hogy az fiszi forgalom nagy 
feladatainak reánk háruló ré
szét vasutas becsülettel telje
sítjük. Tudjuk, mit jelentenek 
a vágányzárak, a lassú jelek a 
vonalak átbocsátóképességének 
szempontjából, Ezért vágány-

záras, lassújeles munkáinkat a I anyagellátás folyamatosságá
határidő előtt igyekszünk be- nak megjavításával, a munka
fejezni. A mutatkozó munka- fegyelem szigorú betartásával 
erőhiányon úgy akarunk eny- veszünk részt az őszi forgalom 
híteni, hogy még jobban meg- kbonyolitásában és a vasutas 
szervezzük szakszolgálatunk- napra, valamint az alkotmány 
nál a munkaversenyt, még ünnepére tett felajánlásaink 
gyümölcsözőbben alkalmazzuk 'határidő előtti teljesítésével 
a szovjet tnunkamódszereket. kívánjuk kivívni pártunk, dol
A munkaszervezés és az gozó népünk elismerését, 

Karlik István, a Rákosi Művek Csőgyárának dolgozója : 

- A nehézipari dolgozók ne
vében üdvözlöm a vasutas
dolgozók értekezletét. Bebrits 
elvtárs vázolt.a a feladatokat, 
amelyeket a vasutas dolgozók
nak meg kell oldaniok az őszi 
forgalomban. A feladatok na
gyok, de éppen nagyságuk 
miatt büszkeséggel kell, hogy 
eltöltsék a vasutas dolgozókat. 
M1, az ipar dolgozói tudjuk, 
hogy reánk is fontos szerep vár 
ezekben a feladatokban. Az 
iparnak kell kielégítenie a 
vasút anyagigényeit. Jelentős 
feladat hárul ebben az RM 
Csőgyárára. Tudjuk, hogy ed
dig sok problémát okozott a 
vasútnak gyártmányaink minő-

Karlik István, a Rákosi Mavek 
Csögyárának dolgozója. 

sége és a szállítási haJtáridők 
eltolódása. A Csőgyár dolgozói 
azzal bíztak meg, hogy tolmá
csoljam a vasútüzemi értekez
leten ígéretüket: megjavítják 
gyártmányaik mi.nőségét. be
tartják a szállítási határidőket. 
(A bejel,entést élénJk tapssal fo
gadta az értekezLet hallgatósá
ga.) Tudjuk. mindezzel hozzá
járulunk a vasutasok őszi for
galmi harcához. A vasutas dol
gozóktól viszont azt kérjük, 
hogy időben szállítsáik le ré
szünk.re a szükséges anyagokat. 
kész gyártmányainkat pedig 
mielőbb vigye el a vasút rak• 
tárain:kbóL 

Knakker Nándor : a rakosesahai ,.lliesurin TSZ„ hrig-ádvezetlije : 

lunk, hogy minél nagyobb da
rab kenyeret juttassunk a dol. 
gozók asztalára. Ezért mi, me• 
zőgazdasági dolgozók szem. 
veszteség nélkül takarítjuk be 
a gabonát. A vasutas dolgozó
kat arra kérjük, hogy a szál• 
lítást is végezzék szemveszte. 
ség nélküL Közös törekvésüruk• 
kel a munkás-paraszt szövetséo 
get fűzzük még szorosabbra. 

A hozzászólások után Bánla4 
ki István elvtárs. Miskolc pá
lyaudvar állomásfőnöke ismer• 

- A mezőgazdasági dolgozók 
nevében szeretettel üdvözlöm 
a X. vasútüzemi értekezletet. 
A mezőgazdasági és a vasutas 
dolgozók között évről évre 
eredményesebb együttműködés 
alakul ki. Szeretjük, becsüljük 
a vasutas dolgozókat, aikik ter
melvényeinket szállítják az or
szág minden részébe. akik trak
torokat, építőanyagot, vetőma
got hoznak nekünk. Az idén 
kedvező terméseredmények elé 
tekintünk s ez bizonyára 
örömmel tölti el a vasutas dol
gozókat is. Hiszen közös cé-

K'.'akker Nándo·•! a rá!,oscs:ib.ol 
l 

tette a X. vasútüzemi M1csurln Termeloszövetkezet kUI· 
dötte, kezlet irányelveit. 

érte-

A forgalmi szolgálat taná�skozása 
megismétlődjenek a tavalyi 
őszi forgalom hibái, amikor 
minden erőnket arra kellett 
összpontooítani, hogy az egyes 
helyeken beállott torlódásokat 

jon meg és ne csupán f'elvt• 
lágosító, adatgyűjw szerepet 
töltsön be, mint eddig leg• 
több5zör. 

A déLelőtti pLenáris ülés be
fejeztével délután az egyes 
szakszolgálati ágak tanácsko
zásával folytatódott a vasút
üzemi értekezLet. 

A forgalmi szakszolgálatnak 
a kongresszusi teremben meg
tartott tanácskozásán Gróf J 6-

felszánwljuk. Gyorsahh elegyniozgiist 
A tervek szerint az idén 1 rövidehh koe!silordulót 

millió 190 OOO tonnával többet 

zsef elvtárs, a szakszervezet 
fükára megnyitójában arra 
hívta fel a swlgálati ág kül
dötteit; lb.ogy a megbeszélésen 
!k.€ressék meg a módját, ho
gyan javíthatják ki azokat a 
hibákat, amelyekért a minisz
ter elvtárs délelőtti beszédében 
jogosan megbírálta a forgalmi 
szolgálatot. 

Lindner József elvtárs, a 8. 
szakosztály vezetője referátu
ma bevezetőjében köszönetet 
mondott azoknak a vezetőknek 
és beosztottaknak, de különö
sen az idősebb, tapasztalt vas
utasoknak, akik az elmúlt tíz 
évben swrgalmukkal, fegyel
mezett, utasításszerű munká
jukkal, a vasút iránti szeretet
től áthatva, szívvel-lélekkel 
dolgoztak. Rámutatott ezután, 
hogy újjáépített vasútunk első 
sikeres évtizedének elteltével 

rl:ell szállítanunk, mint a múlt 
é, hasonló időszakában. Ez azt 
Jelenti, hogy szeptemberben 
napi 732, októberben 1223, no
vemberben 133 kocsival kell 
többet rakni, mint tavaly. A 
forgalmi szakszolgálat munká
ján vezérfonálként kell végig
lhúzódni a legfőbb követel
ménynek: az elegymozgás 
meggyorsításánalc. Hogy ezt 
végre tudjuk hajtani. el.sósor
ban a rendezőpályaudvarok 
munkáját kell megjavítani és 
a gurítódombok teljesítményét 
kell fokczni. Nem szabad meg
engedni, amit ma még nagyon 
se>kszor tapasztalunk, hogy a 
gépek a fogáson állva hosszú 
percekig várnak ki- és bejá
ró vonatokra. A rendezőpá
lyaudvarok munkájának meg. 
javítását az állomásirányítás 
jobbátételével kell kezdeni. 
Az állomásirányító a rendea legfontosabb fel:i�at ;;ioSt zőpályaudvar esze, szíve, élő az, hogy az e_ddigi -�ib kon lelkiismerete legyen. Ponto· okulva, azok 'karos kovetkez-

ményeiből vonjuk le a tanul- san vezesse a helyzetiegyzé· 
ságokat és okos előrelátással 

I 
ket, a vonatforgalmi helyzet 

irányítsuk tovább a vasút for- ismeretében minden feladatot 
Qc.lmát, Nem szabad, ro:;y ha•ározott rendelkezé=l old-

Az új síktolatási móds7,e.. 
rekkel a kocsimoz,gatási idő.l{et 
már eddig is jelentős mérték. 
ben sikerült lecsökkenteni, 
ezeknek a módszereknek 
még sokkal szélesebb körre 
való kiterjesztésével fokozni 
kell az eredményeket. Az ál• 
lomások vezetői, az igazgató
sági közegek tart.sál{ lelkiis
mereti kérdésnek az új eljá
rásokkal való tolatás elter· 
jesztését. El kell érni, hogy 
a rendezópályaudvaron első a 
gurítógép, A vontatás bizto
sítsa a szükséges mennyisé
gű legjobb gépet az állomási 
munkához. Még az ászi for
galom előtt szükségszereU5ket 
kell létesíteni mindenütt, ahol 
a fűtöházba való · bejárás a 

sűrű forgalom miatt hosszabb 
időt vesz igénybe. 

Felül kell vizsgálni az ipa.,... 
vágányok grafikonos fkiszolgá,. 
Zására vonatkozó megállapo
dásokat, összhangba kell hoz
ni az elegyáramlá.ssal, a me
netrenddel. Különös nyoma
tékkal hívta fel a szakosz• 

(Fol11tatása a 4. oldalon.) 



(Folytatás a 3. oldalról.) 
tályvez.ető az állomásvezetók 
figyelmét, hogy ellcnórizzék 
a ki• és berakásokról szóló 
;jelentéseket éa a legnagyobb 
&Zigorral járjanak el a ha.ml.s 
odatszol{láltatók:ka l szemben. 
Hasonló nyomatékkal hivi:a 
fel a figyelmet az irányi:o
'IWtképzés fontosságára. Kü
lönösen fokozni kell a o;zén, 
vasérc, kó, kavics, bauxit é; 
egyéb nagyraksúlyú ámk 
il"ányvonatokkal való továb-
bitt'isát. Minden eröi·el töre
kedni kell a tátiolsági trány
t}OnCLlok képúsére. Kemény 
szavakkal Ol'torozta ezután 
az olyan hanyag munkát, 
amely helytelen elegybesoro
lássaJ mcgferiőzi a vonato· 
kat. Véget kell vetni annak 
is, hogy gépre történjék az 
elegytovábbítás tervezése és 
csaik akkor tervezzék be a 
vonat indítását, anúkor a 
fütőház előre biztosítja a gé
pet. Tudomásul kell venni. 
hO",,.Y nem. a -mozdonyfeli:i
gyazó sza.balyozui a forgal
rnat, hanem a menetiranyító. 

Felhívta ezután a kö::ép
állom&okat, hogy a rakodá
sok gyorsításával csökkentsék 
a. kocsifordulót. A középá]lo
mások, a vonatindító állomá
isok i:; javítsá1, meg mun.xáju
ikat úgy, hogy az eleizyet állo
mási sorrendben sorozzák be a 
vonatba. 

A tolatós tehervonatok 
utazási !<Cbességét 8-10 
kilométerre kell emelni, 

,3c a többi vonat sebességet 
[is lllÖVeln.i keli, 

lUinél több 
iíílsúl1 os � onatot 

ct készségéről biztosította az 
értekezletet. Felhívta a vo
natkí 'ró dolgozókat, hogy 
a legjobb kapcsolatot tartsák 
fenn a középrillomásokkal. ű 
ennek köszönheti, hogy már 
tizenhat hónapja teljesíti a 
sztahanovista feltételeket. 
Szükséges ehhez az izzó ha
zaszeretet, a dolgozó néphez 
való hüség, amely segít le
g}·ozn! .1z akadályokat. Java· 
solta : legyen verscnyténye;:ő 
a helyes vonatösszeállítás, s 
akkor majd kevesebb lesz a 

tolatások miatti ::ai;ar. Cser· 
mely János elvtárs, a Szocia
lista Munka H6se, Budapest
Keleti állomás fonökhelyette
i;e kifogá.solta, hogy a sze
nwlyszál!itá.sról ke:;<1s szó 
eselt az értekezleten. A ta· 
pa:;ztalat azt mutatja, hogy 

a munkás-, személy- és 
gyorsvonatok menetrend
jének megza,·ará�a felbo
rítja. a tchen·onatok me-

netrendjé, is. 
Jó egyűttmúködé$sel, több tö
rődéssel úgy kell irányítani a 
személy. es teherforgalmat, 
hogy egyiknek -menetrendjé· 
ben se áUjon be törés. Pa.tkó 
Imre péc:;i koc,,.imester a st.k
tolatá.,i mócbzerekkel elért 
eredményeik,-ol számolt be. A 
csurgatíL'<DS és a lökéssoroza
tos módszer után most kez
dik alkalmazni a lépcsőzetes 
rendezési nwdsze, t is. FeLszó
!ította a kocsirengezőket, ve
�rék át e.:C'ket a módszere
ket. Papp Tibor, Várpalota 
állomás fori(almi 5zolgálatte
voje w.ói. át ette. hogy a fia
tclság nincs kelló ::;zámban 
képviseh·e az értekezleten, 
pedig helyes lett Yolna az 
idó.sebb dolgozók tapasztala · 
tait a fiatalok lendületével - Mindezek egyaránt fon· pái:osítani. A J.öi:etkező éi;ek• tasak - mondotta Lindner ben nagyobb képi:iseletet kell elvtárs -, mégis legfonto- biztosítani a fiataloknak, ll(Ibb a túl.súlyos mozgalom aminthogy a 67.akszolgálati /egsztlesebb körben i:aló ki- munkában is jobban kell táter jes:::t ése. Tavaly a teher- maszkodni lelkes,;égükre. vál,·onatok átlagosan napi 42 OOO lalkozól{edvü!,re. Banyász tonna túlsuly\. továbbítottak, Endre elvtárs, a Budapesti ezt az Idén 50-5:; OOO tonná· Elrh-áro.!i Vasút segité,,e ér· ra kell fclcmelru. A tehervo- dekében kt.'rte. hogy a rak

natokat úgy kell ö,szeá11ita- tárnokok, kere:-kedelmi funöni, hogy mtnden. ro11atnál a kök ne engedjene · olvan koo-e11des tnhelésen. feli,t a ter- lkat megrnkni. amelvek a helési ·zo.ka.s=tól fü!Jr,áen le- BEV-vona,•,kon nem közle· 'hel-Öl.eg 10-.!U százalékos k,•dhe;- nek. Dedic.s Imre el,·
ru!súly tot·ább,tu..sa t·áljck le· tá• .s, a posta ,·ezérigazgatóia Jiet61•é. a , .... ,ut és a mozgóp<bla dol-

Lelkükre kötötte még a gozóin.,. k  helyes egyúttmukö
e,zo:gáL..ti á� dol;:ozóínak az dé.,énc•k fonw,-.�á"ára muta
clújclentétiek ponto,,; elvéi;zé- tott rii. Ké-:·te a vasút do!go
sét, a von-,tclemw,,ek elké- zóit. tartsák bzem elolt a ki
�zitét;ét és rés7Jetesen foglal- mélete; tolatás szabá1yait, 
kozott a menetirányítók fel· hogy ne következzenek be 
adataim!, figyelmébe aJánl- balesetek a postai dolgozók
va az o;;;ztályfőnököknek, nál és ne sérüljenek meg a 
jgazgatóknak: segít;;ék, t-ámo- postai küldemények. Bebrits 
g:w;[!k felel�eljes mun- elvtárs a vezérigaz0·ató fel· 
�ájukban a menetirányító- szólalasára válaszol\la han
kat. Ha kell, alljanak ki goztatfa, hogy az állomason 
mellettük, de 1,a szűkség 1--an biztosítani kell a szűkséges 
rá, vonjak öket felelösgégre. tartózkodási -időt a posta-

A tennivalókat. javítani\·a· csomagok kezeléséhez. Nem 
lókat élesen megvilágitő oo- ért egyet au.aL hogy a C. vo
szá.'11oló utáni i.°ita arról ta- natokban nincs helye a moz
núskodott, hogy a forgalmi ::ópcstának. Igenis, el kell ér
iszakszolgálat dolgozói meg- ni, hogy gyors!ehervonatok
e;zívlelték a bírálatot, magu- kal vigyük a postát. Gyócsi 
kévá tett.ék a vasútüzemi Jenő elvtárs, a Gazdasági 
értekezlet célkitűzéseit és Vasútak Ü.,7j fel.készüléséröl 
i;úvvel-lélekik.el akarnak har- számolt be, Varga Jenó elv
colni határozataiért, az o:;z1 társ, a 7. szakoozt.ály helyet
forgalom ?yozelemrevitele le.s vezetője pedig a gépé
érdekében. Re:,ztvettek a vi · szeti szak.szolgalat és a von,. 
tában az igazgatóságok III. tatási dolgozók. legmesszebb· 
osztályának vezet.ói, részlete- me11ő segítségét igérte meg a 
i;en ismertetve a ma;:uk te- forgalmi szakszol.galatnak. 
rületének feladatait. továbbá Több m · · hozzá.szólás után 
azt, hogyan készítették elő a a forgalmi szolgálat dolgo
feladatok végrehajtását é., mit zóinak megnyilatkozásait 
várnak a dol�ozóktól. A Kantor Grörgy elvtárs, Bu
dolgozók képviseletében fel· dape.st-Ferencváros állomás 
r;.iólaló küldöttek, állomásfő- forgalmi szolgálattevőjének az 
nökök, forgalmi szolgálatte- a rövid, de határozott kije
,·ök, vonatvezetók, koc.simeis· lenté ·e tetozte be, hogy a 

terek stb. válaszképpen forgalmi szolgalat dolgozói 
szinte egyként fogadLk, hogy minden tud.á.suk.kal azon lesz
diadalra juttatjúk az őszi for- 11ek, hogy megszű:nt<>ssék az 
g<llmat. ác•orgrist és zök.kenöm.entesen 

Többek között Munkácsi bonyolftsák le az őszi forgal
László elvtárs, debreceni vo- mat. 
natvezctó, a szakma kiváló A tanácsko7.ás Lindner elv· 
dolgozója a vonatki.sérök har- társ válaszaival ért véget. 

Vontatási 
és műhelyi szolgálat 

A vontatási és műhelyi szol
aálat szakmai értekezletét az 
országgyú tési teremben ren,. 
dezték meg. Az értekezlet 
kezdete elött arról beszéltek 
a. modanlfVCZetők. fűtök. fűtö
házfönökök, miihelui dolc,o
zók, hof/11 milyen na1111 kitün
tetés az O'l"SZác,1711iilési terem
ben. e történelmi helyen ta
nácskozni. 

Krekó Ferenc elvtáris, a 
szakszervezeti kö:zpont mun
kásellátási és munkavédelmi 
osztályának vezetóje m�nyi
'° szaval utlÍll Tölalles L.aj0& 

elvtárs, szakzy.;ztályvezetö is 
ezzel kezdte előadását. Idézte 
az eltelt tíz év nehéz. de di
csőséges harcait, ame'y kezdő
dött az 500 mozdonyért. 10 OOO 
kocsiért, folytatódott azóta ú, 
minden évben és különösen 
minden ősszel. 

Az idei öszi forgalomban a 
gépészeti 5zakosztály fő fel
adata: elegendö mazdanut. 
elegendö kocsit biztosítani. 
Törvény számunkra : vonat 
nem várhat gépre! Ezt biztooí
tanl nem könnyű feladat. A 
szállítandó áruk mennyisége 

SZOCIALISTA 'Y AS"OTbT 

megnövekedett, a vasút mü
szaki fejlődése elmaradt a nö
\"ekedés mögött. Osszesen öt 
új gépet kaptunk az elmúlt 
évben, a kocsiszaporulat pedig 
viszonyiag még ennél is jelen
téktelenebb. Ha a száraz té
nyeket nézzük, akkor r=
sz.abb körülmények között 
megyünk harcba, mint tettük 
azt az elmúlt évben. Ezért je
lentős ez az értekezlet. 

A hiányzó mííszakl felté
teleket szívvel, ésszel és 
gyóznlak.arással kell pó-

tolni, 
Mi ismerjük az embereinket. 
ismerjük mozdonvvezetöinket, 
fütöinket, lakatosainkat. mű
szaki vezetőinket. kommunis
táinkat és ezért biztosan tud
juk: győzünk az idén is. 

Ezután rátért Tölgyes elvtárs 
arra, hogyan lehet a meglévő 
műszaki Jehetö..<égeket a maxi
málisra fokou1i. Elsősorb�n a 
mozdonyparkot keil tökélete
sen üzemképessé tenni. Jelen
leg a gépek 40 százaléka vagy 
javításban van. vagy javításra 
vár. Az őszi forgalom kezde
tére a gépek 75 százalékának 
tökéletesen szolgálatképes,n.ek 
kell lennie. Ez két iszektoron 
múlik: a MÁV-műhelyeken és 
a fiókműhelyeken. Ha a vas
útüzemi értekezlet határoza• 
tainak megfelelően dolgozunk. 
akkor elérjük. hogy az őszi 
forgalomra 50 darab moz
donnval több lesz, mint 
ameim�•i tavaly volt. annak 
ellenére. hoi,:y a mozdonvpark 
ö.-�ze�ségében t::valy óta nem 
volt v{11tozás. 

Fol..ozzuk 
a n1ozdonyok 
teljesít ményét 

Bebrits Lajos elvtárs. Elmond.
la, hogy a hallottak azt bizo.. 
nyitják: a gépészeti szolgálat 
dolgozói ismerik feladataikat, 
arról beszélnek, hogyan akar
nak felkészülni az őszi fon(a
lomra és na1111on helyes. ho1111 
a. hibákat maguknál és nem a 
forgalmi szakszolgálatnál ke
resik. Ez biztosíték arra, lw!111 
a oontaúí., dolgozói úm,, mint 
eddig, sikerre viszik az őszi 
forgalmat. Hangsúlyozta a mi
niszter elvtárs. hogy minden 
körülmények köZÖtt bizt01Síta
ni fogják a javításokhoz szük· 
séges anyagokat. 

A vitában részt vett: Arató 
Ferenc a pécsi, Sziklai László 
a ferencvárosi, Kiss Lajos a 
keleti, Németh István a Rá
mán Kató, Reinchardt Jenő a 
pécsi, Gál Imre a rákosi, Tóth 
Béla. a keleti fűtőház dolgozója. 
Felszólalt még: Csizmadia Fe
renc a Nyugati Múszaki Kocsi
szolgálat, Fehérvári József a 
FEO vezetője, Fekete Ferenc 
a Land!er Járómüjavító, Bucz
kó István a Gazdasági Vasutak
tól, Berke Béla a 8. szak:05Ztály 
helyettes vez-i'tője, Len.gyel 
Gyula., a miskolci igaZJ(ató.'-lÍg 
IV. osztálya főnöke. Benkovics 
Deesó, a budapesti politikai 
osztály vezetője és Katona An
tal közlekedés- és postaügyi 
miniszterhelyettes. 

Katona elvtárs fcl'lzólalásá
ban megállapította. hogy a vita 
azt bizonyította: szakmailag és 
pol.itikailag bi::to.�iwa i·a"nak 
az füzi forgnl.om siker,hi.ek fel
tételei. Ezután a szo,·jet va.s
uti;sok példájáról beszélt, akik 
megmutatták, hol':'·an lehet 
nagy teljesítményeket elérni a 
technikai nehé1.ségek el1enére 
i"· Ha a magyar vasutasok A járómüjavítóknak ma.-.iimá- eredményeit nézzük, nekünk lisra kell fokozni munkájukat 

és emellett 100 százalékos mi- :,incs okunk szé�yenkezésre. 
nöséget kell elérniök. hogy a A szovjet vasutasokhoz hason
múhelyek bol kikerün gépek lrfan a szocializmus építése 
alka masak legyenek Je;zalúbb kéizben nehéz műszaki kürül-
20 százalékos túlsúly további- mén�·ek közéitt bizt06Í{ottuk és 
tására. A fiókműhel.veknck az biztosítjuk a vasü1i for�alom 
o,,zi forgalom előtt el kell \·é- wvartalnn�:'lgát. /\z új ... ,kerek
gezniök az ös-1.e.s ido,;zakos nek lehetC:-e;1:e i,; .:d,·a ,·an 
munl<álatokat. hogy szeptem- mert Ya�uta,amk bíznak a 
ber. o:,tóber és november hő- r:íiiban és e, eröt ad a nehéz
napokban 1doszakos 1adtá.s ne segek le1rnzdéschc7- Ila iissze-
lcgyen. l"n;?juk az erőket é, ő.!; ·zponto-

Az osl.i forgalom ala.tt a .,iljuk a�t a le"nehezebb mun-
lutöházakban öt &záza- k.'..k e1'ég.o<?...é1-c. a:,kor elérj.ik 
lél.nal nt'in lehet nanobb a k1tuw1t célt, sikerrel fogjuk 

a. ja.,·itá�i álla,:-. megvalvsitani az. o,,zi for,::alom 
Ezt a mozdonyok karbanta1·tá- feladatait - fejezte be beszé
sáva1 kell bizto.,itani. nehogy dét Katona eh·tars. 
az öt százalék úgy jöjjön lét- Az érl�kezlet felszólalói re, hogy a mühelyek a rossz . . . 
mozdonyokat is kiadják.. mint szinte kiwtel nclkül uj, hasz-
az tavaly nem egy helyen elő- nos javaslatokat tctlck a mun
iordu t. Tökéletes karbantar- ka megja,·itására. Valamennyi 
tás - e: a lén)/eg! Fokozni a felszólalásból kiviláglott, hogy 
mosójm:itá,; közötti teljesít- az ériekezlet szilárdan elhatá
ményt, me{(Szüntetni a moz- rozta: gyc/zelemre viszi az őszi 
donyszemélyzet zónáztawsát. forgalom feladatait. 
A javitóbrigádoknak felelniük l\éhány feLszólaló az új pl"é
kell az általuk javított moz- miumrendszer hibáiról beszélt. 
donyé1i:. A mozdonyszemélyzet Erre válaszolva Tölgyes elv
kéissön szocialista szer-zódést a társ elmondta, hogy 
javítóbrigád?a_l, hogy ��e az új bérezés kifejezésre legyen a bngad, ha az o gepe juttatja a szocialista bére• túlsúlyt továbbít és feleljen a zés eh•éi 
gép ál�apotáé':. , 

1 
mert a nehezebb ' munkáért Ezutan a forgalom es vonta- tö.bb f" ,.s,. bi •-·t Edd" lás k ... ··tt · ··tt .k .. d ·sr-1 ize....,t z......,i • ig az 

bcszéft m�id 
e

�rn��o� �- átállítósok, . tolatósok í_obban 

• • . · . . kerestek, mmt azok, akik ne-hogy az o.sz1 forgalom s1kere a h" k .. .. 1 - . k k  .. ··tt h - ·· túlsúlyos mozgalom sikerén ez _om men�e . ozo 001e-
múlik, ennek pedig elsődleges s� vitték a tulsuly<>:> v01;at

a-; 
feltétele a ió gép és a szolgá- kat. Ez n7� vol! .  igazsagos . 
lati ágak tökéletes el(YÜttmü- M06t azok �arn�k �ol, akik sza. 
ködése. ladnak. ak1_k viszik . a vonato-

A kocsihelyzetrül szólva kat. Ez az _erdeke n_und a m�z... 
hangsúlyozta a tökéletes, gyors donyvezetöknek, mind a vasut
javítás fontosságát. a \'ágá- nak. 
nrnk közötti javítás jelentősé- Egyesek az új bémmdszert 
gét, majd elmondotta. hogy a ncnnarendezésnek probálják 
fiókmuhelyeknek fel kell ké- feltüntetni. Ez nem igaz. A 
szülniük a túlórázásra. az éi· vontatási szolgálat béralapja 
jeli és vasárnapi munkára. Ki- egyetlen fillérrel sem változott, 
emelte a fűtóházfönökök fe- egyetlen fillérrel sem lelt ke-
lelösségét a fiókmilhelyek vescbb, mindössze az történt, 
munkájáért. hogy az új bél"ezés alapján az 

A tanácskozá6on felszólalt kap többet, aki gyorsan viszi 

A� 6rlekezlet azilnet6ben, a parlamenti tolyoión beazélqetnek a 
kilid6ttek, 

ll(ovka Gm ,...,,._ .. ,� 

a vonatot, gyorsan továbbítja a 
túlsúlyt. A bérezésnek vannak 
kisebb hibái és ezen fogunk 
módosítani, de az új prémium
rendszer marad, mert ez a bé-

1955. JdU• u. 

rezés felel  meg legjobban a 
vasutasok é3 a do].gozók érde
keinek. 

Az értekezletet Krekó elvtárs 
zárta be. 

Kereskedelmi szolgálat 
A kereskedelmi szakszol

gálat dolgozóinak szakmai 
tanácskozásán Csamangó Hen· 
rik elvtárs, az 5. szakosztály 
vezetője részletesen ismertette 
a feladatokat. Bevezetöben rá
mutatott arra, hogy a keres
kedelmi szolgálat is sokat 
fejlődött az utóbbi években, 
számos új munkamódszerrel 
gazdagodott, a szovjet tapasz
talatok alapján több új el
járást vezettek be. így létre
hozták a tervszolgálatot. az 
áruirányító szolgálatot. Azon
ban az új módszerekben rejlő 
erőket a külszolgálatok nem 
aknázták még ki teljes egé
szében. Az öszi forgalom le
bonyolításának egyik leg
nagyobb erőtartalékát pedig 
ezeknek az új módsz.ereknek 
az alkalmazása jelenti. 

C:sökkenisiik 

a rakodási időt 

százalékát, a vasérckülde-
ményeknek 90, a kavics,. 
küldeményeknek 65, a bauxit• 
küldeményeknek 85, a cement• 
küldeményeknek 40, a cukor
répa-küldeményeknek 30. a 
köküldeményeknek legalább 
35 százalékát irányvonatok
kal kell továbbítani. 

A továbbiakban részletesen 
ismertette a rctkva·ra.kott moz• 
galom kiszélesítésének felada
tait, valamint a kereskedelmj 
dolgozók teendőit az előszá..1-
!itások szorgalmazása érdeké
ben. Felhívta a figyelmet, 
hogy a komplex-brigád moz· 
galom fokozásánál elsösorban 
a rakodási aránytalanságok 
megszüntetését. a vasárnapi 
rakodások biztosítását kell a 
legfontosabbnak tekinteni. 

A darabáruk gyors továbbl
tásának szükségességére irá
nyította ezután az értekezlet 
figyelmét, A kereskedelmi 

A továbbiakban ismertette dolgozókna a gyors, pontos 
a kereskedelmi munkakörök szállítás mellett azonban arra 
feladatait. Elöljáróban hang- is figyelemmel kell lenni, hogy 
súlyozta, hogy a kereskedelmi a tavalyi sorozatos panaszokat, 
szakszolgálat dolgozóinak amelyek a vasút egészének jó
munkájukban az eddiginél hírnevét csorbították, kiküszö
sokkal jobban támaszkodniok böljék. Az áruvédelem, az uta· 
kell a pál:tszervezetekre és az sítás szerinti szolgálat végzése 
üzemi bizotl6ágokra. A fö fel-

, 
parancs a kere�kedelmi dolgo. 

adatokat három pent köré zók számára. Ehhez azonban 
c�?P.?rto:iította:_ a kocsifordu· jól képzett dolgozók szüksége
lo1do csokkentesére, a munka- sek. A ő,zi forgalomig hátra· 
S:ii�t_!, nap<;>kon é� é�szak_a lévö időt fel kell használni artörteno ra�dasO'k k1te�Je-�zt�- ra, hogy fejlesszük a dolgozók sére, az iranyvonato� kepzé�e- szakmai képzettségét. Befejere. . A feladatok reszletezese zésül hangsúlyozta, hogy az so� hangsuly?zta: gondos. oszt forgalom feladatait csak kodni kell arrol, hO"oY a vasút iránti szeretettel, lel-

minden kocsit a.z előírt kesedéssel lehet megvalósítani 
idö alatt kirak.ia.nak, , a vezetőknek ezt a lelkese-

ké:sett, kirakatlan kocsi ne dést, szeretetet kell állandóan 
terhelje az állomásokat. A ki- �bren tartaniok a dolgozók· 
rakási idok csökkentésénél el ban. 
kell érni, hogv a &7.én. a kő. 
a kavics. a homok. a �alak. a 
vasé:-c, a bauxit küldemények· 
nél a rakodási ido legfeljebb 
három Ól'a Jegyen. Fokozni 
kell a munkaszünetes napo
kon végzett bc�ak · sokat. úg ·• 
hogy ezeken a n, pokon leg
alább hétezer kocsi kerüljön 
megrakásra. A i·asárnapi és 
éjszakai rakod ások kiter jesz
té.sére országos mo::r,almat 
kell szervezni. Megfelelö in· 
tézkedéseket kell tenni az ön
kezelési küldemények klrakási 
határidejének csökkentésére. 

Hozzá'-zolások 

A beszámolóhoz igen sokan 
fuzték hozzá és1.revételeiket, 
közöltük a szállítlató felek 
kt:pvi.;eloi is. A Begyú.jttsi 
Minisztérium szállítási osztá· 
lyának képviseliíje e!.;ósorban 
pontos elöjelenté ·t kért a 
vasutas dolgozóktól. Igéretet 
tett, hogy a minisztérium meg
vizsgálja a vasárnapi é · az éj• 
szakai rakodtisok fokozásának 
lehetőségét. A Könnyűipari 
Minisztérium képviselője egyet 

Még az őszi forgalom i ndu- értett az irányvonatképús 
lása elölt szüksé!n·akodókat rendkívüli fontosságával, azon
kell kijelölni a nagyobb fo1� ban kérte a vasutat. hogy vegalmú állomásokon. Gondos- gye figyelembe az irányvona
kodni kell a rakterületek fel- tok küldésénél az egyes ipar• szabadításáról. Az árukat telepek kirakási képességeit; 
folyamatosan kell elszállítani Azt a reményét fejezte ki v#,. a rakterületről. Ha az átvevö gül. hogy az idei őszi forganem :i;ondoskodik kelló időben lomban sikerül kiküszöbölni a az áru elfuvarozásáról, s gyorstehervonatok és a "C" emiatt torlódás fenyeget, a 

vonatok késését. Az Építésügfl( vasútnak kényszer házhoz fu-
varozással kell kiüríteni a lfinisztérium képviselője_ szin
rakterületet. tén igéretet tett a vasarna!ll 

Nyomatékosan felhívta a 
figyelmet az elöértesítések 
pontosságára. Az átvevőnek 
legalább két órával eUibb ér
tesülnie lcell a küldemény 
megérkezéséről. Szeptember 
elsejéig vonalankint szabá· 
lyozni kell az előielentő és 
értesítő szolgálat működését. 
Gondoskodni kell arról is. 
hogy ezt a szolgálatot meg
felelő szakképzettségű dolgo
zók végezzék. Az őszi forga
lom idején lényegesen fokozni 
kell a kocsirakományú külde
mények . .leakasztás nélküli" 
ki- és berakását. Ezt a müve
letet az áruirányítóknak úgy 
kell megszervezniök a szállit
tató felekkel és a menetirá
nyítókkal együtt. hogy a köz
lekedő vonat menetrendsze
rinti tartózkodását emiatt ne 
kelljen meghooszabbítanL 

Parancisként szögezte le: 
az ÖSZl forgalomban vonat 

számadásra nem várhat. 
A pénztári és raktári dolgo
zóknak meg kell szüntetniök 
a számadásravárást. Az 
irány- ·és közvetlen vonatok
ról szólva rámutatott, hogy 
szeptemberben 430, október
ben 435, novemberben 455, 
decemberben pedig 428 irány
és közvetlen vonatot kell köz
lekedtetni naponta. Ezért fo
kozni keU a rakodással és a 
lépcsőzetes rakodással képzett 
irányvonatok számát. Lépcsö
zetes kirakású irányyonatot 
elsösorban szénküldemények
böl kell kiállítani. Az őszi for
galom ideje alat.t a szénküldemt'.-nyeknek legalább 50 

rakodások bevezetésére, illel
ve fokozására, valamint arra, 
hogy ahol csak lehetséges, ott 
megszervezik az elöszállitáso
kat. 

A szakmai tanácskozásOII 
megjelent és felszólalt BebriU 

Lajos elvtárs is. Nyomatékkal 
hívta fel a figyelmet arra, 
hogy az öszi forgalomban nem 
engedhető meg a már induláll
ra kész vonatok számadás• 
visszavétel illetve helytelenill 
besorozott ' kocsi kilökés miatti 
feltartóztatása. A helytelenül 
besorozott kocsival a vonal in• 
duljon el és a kocsit a legkö
zelebbi olyan állomáson so
rolják ki, ahol erre leheJósél 
van. Hangsúlyozta felszolalá
sa további során, hogy rendet 
kell teremteni az előjelentéfiek 
kérdésében. A Német nemolc· 
ratiku.s Köztársaaág á • 
Csehszlovák Köztársaság l!él" 
dájára hivatkozott, ahOl aa 
elöértesitéseket is a kereske
delmi szolgálat végzi, mégpe
dig kifogástalanul. A kereske
delmi szolgálat nálunk Is szor
galmazza, hogy egy kézben. a 
kereskedelmi szolgálat ket.é
ben összpontosuljon ez a fela„ 

dat. Ugyancsak a kereskedef.o 
mi szolgálat, a komplexbr!gi• 
dok feladata, hogy meggyóZ

zék a szállíttató feleket 111 
irányvonatok képzésének fon
tosságáról Elsősorban SÚli" 
szállítmányokból. de mindell 
fajta áruból minél több lrin1· 
vonatot kell kapnunk, mei:l 
felbecsülhetetlen előnyt jeleDti 
(Folytatása. az 51 i,ldaJorlJ' 



1955, Július 13. 

(Folytat-ás a 4. oldalról.) 
l 
ahhoz, hogy ez a fontos szak-

ba minél több vonatunk fut szolgálati ág is minél ered-
egyfolytában 2-300 kilométert ményesebben minél gazdasá-
rendezés nélkül. ' 

. 
A kereskedelmi szolgálat gosabban vehessen reszt a 

dolgozói a szakmai tanácskozá- vasút egészének nagy harcá-
60n még számos javaslattal, ban, az őszi forgalom sikerre 
észrevétellel járulta·k hozzá vitelében., 

Pályaépitö-� fenntartó
és hídszolgálat 

Az együttes értekezleten a ( Az idei Ö6zi forgalom ked· 
roini.sZter elvtárs a pálya- vezőbb körülmények között 
fenntal'tás és hídswlgálat indul, mint a tavalyi 
munkiájáról a következőket mondotta Papp elvtárs. 
mondotta: A fővonalak nagyrészét már 

.,A pályafenntartási és híd- átépítettük, vagy jelenleg fo.. 
,zolgá!nt twlgozói arra töre- lyik az átépítésük. A legna
kedjenek, hogy az őszi fOT· gyobb szabású felépltmény
galom sikeres lebonyolitását csere jelenleg a Budapest
ne zavarják a 1assúje!ek, mert debreceni fővonalon folyik 
számunkra minden m,á.,;od- Cegléd és Szolnok között. Ki-
perc drága." . cserélték „ HJi'�� és 

A miniszter elvtárs szavai- Veszprém-külso kozott a fel· 
nak szellemében folyt le a építményt és ezen a vonalon 
pályafenntartási és hídszolgá. az idén már 4!1� mozdo· 
lat dolgozóinak szakmai é,·. nyok is járhatnak. Eredmé
tekezlete. Papp Károly elv- nyesen folyik Hatvan, Szé· 
társ, a 6. szalrnsztály vezetője kesfehérváT és Bakóca-GocU· 
beszédében részletesen ismer- sa állomáisdk bővítése. Eze· 
tette, hogy milyen felad:ato- ken az állomásokon 600 cso
kat kell . megoldani a pálya- port kitérőt cserélnek ki. Az 
fenntartlás dolgozóinak az idei országban több helyen biz· 
őszi forgalom előkészítése és tooították szakszolgálatunk 
sikeres lebonyolítása érdeké- dolgozói a vízvételezési lehetó
ben, ségeket a mozdonyok szárnál-a. 

Csökkentsük minimáUsra a lassújeleket 

Nem mon<illatjuk azonban 
még azt, hogy szakszolg;ála
tunkná! már mindent megtet
tünk az őszi forgalomra való 
előkészület során. Ha ered· 
ményesen folynak is a fel
építménycserék, nem mond· 
hatjuk, hogy a vonalhálózat 
általános állapota javult vol
na. Gyakoriak a síntörések. 
Ez elsősorban a gyenge 
fenntartási munkának tudha
tó be. Feladataink az öszi 
forgalom előkészítése érde
kében kett&ek. Egyrészt biz· 
tosítanunlk kell építési ter
veink teljesítését, másrészt a 
fenntartást jóval intenzíveb
ben kell folytatni, mint aho
gyan eddig tettük. 

A legnehezebb feladatai 
kétregtelenül a budapesti 
iga.Zgatós<ignak va:ninak. Bu
dapest-Ferencváros állomás 
bővítése az ő hatáskörükbe 
tartozik. Ferencvárosban át· 
építésre kerül a kelenföldi 
oldalon lévő kijárat, új foga
dó- és indítóvágányokat épí
tenek. új ikorszerú kocsija· 
vító is épül Ferencvárosban, 
több csonka vágánnyal bővül 
az állomás. Székesfehérváron 
bővítették a vontatóvágány
hálózatot, 10 OOO négyzetmé· 
ter rakterületet létesítenek és 
megépítik a hozzávaló útbur
kolatot. Eredményesen folyik 
Abony állomás bővítése iS. A 
budapesti igazgatÖ6ág egyedül 
nem képes megbirkózni 
ezekkel a hatalmas feladatok· 
kal. Ezért a vidéki igazgatósá
goknak kell segíteniök a bu
dapesti pályafenntartási dol
gozókat. 

A pályafenntartási szak· 
szolgálat dolgozói a szociális 
jellegű építéseket úgy vég
zik, hogy az ö.szi forgalom· 
ban ezek már a vasutas dol
gozók rendelkeZÉSére állja· 
nak. A Hámán Kató fűtőház
ban új öltöző és mosdó léte
sül, Sorok3áron. pályafenntar
tási laktanyát építenek. 

A szombathellli igazgatóság 
dolgozói Ajka és Herend kö
zött folytatnak nagyarányú 
felépltmény-a;erét. Vwrpalo
tdn. új vízművet létesítenek. 

A pécsi igazgatóság pálya
fenntartási doLgozói Kurd
Csibrák-Döbrököz között vl
geznek felépítmény-cserét. Ez 
a munka az őszi forgalOln so
rán a pécsi fővonal forgalma 
szempontjából rendkívül nagy
jelentóségű. Rétszilason ra
Rodóponkot építenek, Siófo
lcon áruraktár készül, Kapoa
tláron munkásszállás. 

A szegedi igazgat&ság pá• 
lyaf„nnt:irtási dolgozói Swn· 
tes--Hódmezővásárhel" kö
:.ö't cserélik a felépítményt, 
llyen munkák folynak még 

Kétegyháza-Magyarbánhe• 
"'le$ között is. Kiskunhalason 

víztornyot építenek, Békése&a

bán pedig új öltözőt és IIl06· 
dót. 

A debreceni igazgatóság 
dolgozói most építik N11irbá
tor állomáson a vágánykap
csolatot. Nagy feladat hárul 
a misJwlci igazgatóság pá
lyafenntartás dolgozóira is, 
akiknek az őszi forgailom 
megindulásáig még számos 
lassújelet kell me21SZüntet· 
niük. 

Minden pályam.unklás és 
minden pályamester jól je· 
gyezze meg, hogy 

az őszi forg-al«IID Idején 
vágányzár túllépésről 

szó sem lehet. 
Ilyen esetekben a szakosz
tály fegyelmi vizsgálatot in
dít 

A szakosztályvezető elvtárs 
ezután beszélt arról, hogy a 
készenléti csapatoknak min
dent meg kell tenni annak ér
dekében, hogy az őszi forga,. 
lom idején hibájukból e11:Yetlen 
percet sem késlekedjen a for
galom. 

Balázs Dénes elvtárs, a híd
szolgálat részéről ismertette. 
hogy milyen eredményeket ér
tek el a hidászok a felszabadu
lástól napjainkig. Jelenle:! te!• 
jes erővel folyik a Béke úti 
aluljáró építése. ahol hat vá
gányt már átadtak a forga
lomnak. A hidászok szép ered
ményeket értek el a lassúje
lek megszüntetésénél. Jelenleg 
csak egy hídon van 5 kilomé
teres lassújel. 

Pélc István elvtárs. a ferenc
városi pályafenntartási főnök
ség vezetóie elmondotta. hoizy 
most az állomáson négy las
sújel van, de az őszi foO(alom 
kezdetére csak egy lassúiel 
lesz a józsefvárosi bejáratnál. 
Aradi elvtárs, a Hídépítési 
Főnökség vezetője arról szá
molt be, hogy milyen eredmé
nyekkel dol«oznak a MA V hi
dászok a hídprovizóliumok 
lassújeleinek felszámolásánál. 
Haits Tasziló elvtárs, a ferenc
városi átépítési munkák irá
nyítója azokról a nehézségek
ról számolt be, amelyek meg
nehezítik az építés munkáját. 

Bazár Elemér elvtárs. a 
szombathelyi igazgatóság II. 
osztály főnöke a 6. szakosztály 
segítségét kérte ahhoz. hogy 
!gazgatóságuk területén a 
tervezett felépítménycserét 
maradéktalanul teljesíthessék. 
Vállaljuk - mondotta -. hop11 
az A;lca-herendi vonal sin
cseré;ét november 15. hel11ett 
november 7-re befdezzii.k. 

Kovács István, a debreceni 
pá:yafenntartási fónökség dol
gozója társai nevében felaiá<;_
lást tett, hogy a DebTecen-fu· 
zesabon11i vonal tenaeiun110-
mását 18 tonnára emelik. 

Távközlő és hi.ztosító• 
berendezési szolgálat 

A távközlő és biztos!tóberen„ nak teljesítése nagyrészt a 
dezési szakszolgálat szak- ,,zöld Ú,t" biztosításától függ, 
Inai értekezletén Kmetty amelynek zavartalansága a 
lmre elvtárs, a szakosz- jelző- és biztosítóberendezések 
lály vezetője ismertette kifogástalan működését köve-
II. feladatokat. A többi telL Az élet- és vagyonbizton-
között hangsúlyozta, hogy a ságon túl, korszerű berendezé
�asút Ö6Zi. forgalmi feladatai- sek éPítésével állandóan fo-
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kozn! kell a vasútvonalak át- gondot kell fordítani a hiba-
, 

';'ezették. Befejezés�l kérte az 
bocsátóképességét. El kell ér- n.egelőző munk�a, különö- erte�ez!E;t részvevőit, hogy a 
nünk - mondotta -, hogy sen a zöld és sárga jelzőüve- tenruvalokat, 

az őszi csúcsforgalom ide- gEokre és a jelzók kivilágítá- a, feladatokat mindig a 

kezlet részvevői elhatározták, 
hogy mindent megtesznek az 
Abony-Szolnak és Cegléd
Abony között épülő térköz: 
biztosító berendezés határ1do 
e!ötti üzembehelyezéséért. 
Arra törekszenek, hogy a szep-
tember 1-i határidő előtt he
lyezzék üzembe Abony állo
más biztosító berendezését. 
Ehhez kérték a 6. szakosztály, 
valamint a pályafenntartási 
dolgozók segítségét, mert a 
berendezéseket csak a pálya
fenntartási munkálatok el• 
végzése után tudják szerelni. 
Felhívták a figyelmet, hogy a 
biztosító berendezések üzem
behelyezése legkevesebb 30 
százalékkal növelné a nagy
mértékben igénybevett vonal 
á,bocsá tóképességét. 

jén minden vonalon tér- sára. A nagyobb arányú beren- vasút egészének szempont-köztávolságra teljes biz- zés k 1 · 't · á tonsá,ggal követhessék egy- de e etes, ese sor n meg- jából mérlegeljék, 
más& a. vonatok. említette, !hogy augusztus 30-ig tekintsék elséí6orban azt, mit 

Tudjuk, hogy „a jelző parancs" három új engedélykérő táv- jelent munkájuk a forgalom 
tehát minőségi munkával el íróvonalat, Békéscsabán 200 gyorsaságának, biztonságának, 
kdl érnünk, hogy ez a parancs vonalas gépkapcsolású táv- a vasút nagy feladatainak soha, egyetlen esetben sem le- bEoszélóközpontot, húsz utasi- megoldása szempontjából. gyen féll'eérthető. tástadó berendezést, Abonl/-

Ezután részletesen ismertet- Szolnok között október l-ig, A 'hozzászólók közül többen 
te azokat a feladatokat, ame- Ceg!.éd-Abony között pedig felajánlást tettek arra, hogy a 
lyekct a szakszolgálatnak az október 15-ig önműködő tér- kitűzött határidóket lerövidí
őszi forgalom idejére meg kell közbiztosító berendezést, Ta- tik s ezzel már az őszi for
oldania. Augusztus 20-ig be 

I 
tabánya-felső állomáson nyo-- ga!om megindulásánál növelik 

kell fejezni a távközlő- és biz- mógombos váltóállitású biz- a vonalak átbocsátóképessé
tosítóberendezések évi mű- tosítóberendezést kell üzembe- gét, biztonságosabbá teszik a 
swki fövizsgálatát, fokozott helyezni. közlekedést. Gönczi elvtárs, a 

Növeljük a vonalak átbocsátóképességét 
Távközló- és Biztosítóberen
dezési Építési Főnökség dolgo
zóinak nevében vállalta, hogy 
az utasítástadó hangerősítő 
berendezéseket a legfontosabb 
hat szolgálati helyen az 
augusztus 31-i határidő he
lyett már augusztus 20-ra, az 
alkotmány ünnepére elkészí
tik. Ugyancsak a határidó elótt 
20 nappal, az alkotmány ün
nepére üzembe helyezik a 
szajoli delta biztosító beren-

Több felszólaló beszélt a:i: 
együttműködés fontosságáról, 
különooképpen hangsúlyoz• 
ták, hogy a szigetelt sínek jó 
karban tartását csak a pálya. 
fenntartási dolgozókkal együtt 
tudják elvégezni, ezért 

rendkívin fontos a. pálya.
fenntartási és biztosítóbe
rendezési komplex-brigá-

dok jó munkája. 

Kmetty elvtárs rámutatott 
I 

délykérő távírók számát, 74 
arra, hogy a szakszolgálatra százalékkal növelték tavaly 
nagy feladatok várnak az őszi óta az utasítástadó, 51 száza
forgalom során, de a dolgo- lékkal pedig az utastájékoz
zók legutóbbi jó eredményeik tató hangerősítő berendezések 
iokozásával ezeknek a köve- számát, 153 kilométer hosszú
telményeknek meg tudnak fe- ságban önműködő tfrközbiz
lelni. Tájékoztatásul ismertet.. tosító berendezést építettek 
U! a szakszolgálat munkájá- eddig, üzembehelyez¼k Szé
nak legutóbbi kiemelkedőbb kesfehérvár állomáson az or
eredményeit, beszámolt arról, szág első nagy állomási vá
hogy a menetirányító beren- gányfoglaltságot jelző biztosító 
dezések állandó fejlesztésével berendezését. 

dezését. Más felszólalók az állomásfő-

már közel 40 vonalon, több Beszámolt arról, hogy az újí„ 
mint 4000 kilométer hosszú- tó-mozgalom ennél a szakszol
ságban adtak át menetirányító gálatnál mutatja a legna
berendezéseket, 30 százalék- gyobb fejlődést. Az idán, az 
kal növelték a távbeszélő köz- első félévben 400 újítási javas
pontok és vonalak számát, 25 l&tot adtak be, közülük 220-at 
százalékkal emelték az enge- elfogadtak és nagyrészét be-

Redka elvtárs, a debreceni nökök figyelmét kívánták fel. 
igazgatóság V. osztályának ve- hívni arra, hogy foglalkozz:a• 
zetője bejelentette, hogy a nak al�posab�n a �el�ldó be-
Debrecen-Kisújszállás közötti i:endezesek olomzarruval, . _

az 
engedélykérő távíróberende- olomzárakat azonnal pótolJak, 
zést a dolgozók az augusztus 

l 

':ehogy ill:téktelenek vissza. 
30-i határidó helyett augusz- eléseket kovessenek el. 
tus l-re üzembe helyezik. Több A hozzászólásokra Kmetty 
hozzászólás alapján az érte- elvtárs részletes választ adott. 

A X. Országos Vasútűzemi Ertekezlet együttes ülésének irányelvei 
Az őszi forgalom sikeres le

bonyolítáf'a érdekében, a kö
vetkező célkitűzéseket és szak
mai iÍJllJre2lkedéseket kell ten
ni: 

f. A kocslfordul6 lltlaqldejM 
országos viszonylatban hálóza• 
ti szinten szeptemberben 3,5, 
október-novemberben 316 és 
decemberben 4,0 napra csök• 
kentJük. 

A kocsltartózkodásl eqyséq
ldc5ket ,az őszi forgalom Ideje 
alatt hálózati szinten leqalább 
1 5  százalékkal kell csökkenten i. 

2. Az őszi forqalml feladatok 
véqrehajtásánál a qazdaságos 
üzemvitel, az önköltséq csök• 
kentése, a termelékenyséq eme
lése érdekében: 

a) Az eqy teherkocsira ea6 
átlaqos hasznos terhelést 

szeptember hóban leqlllább 
1 4,35, 
október hóban leqalább 14,4, 
november hóban leqalább 
1 4,6, 
december hóban leqa"bb 
14,5 

tonnára kell telJesltenl. 
b) Biztosítani kell, hoqy a te• 

hervonatok átlaqos terhelése 
szeptember hóban leqalább 
727, 
október hóban leqaliibb 725, 
november hóban legalább 
7 1 1 ,  
december hóban leqalább 
705 

tonna leqyen. 
e) A teherkocsl,qazdálkodlls, 

nál el kell érni, hoqy a hasz• 
nos teher aránya 

szeptember hóban leqalább 

��i�ber hóban leqalább 51 ,05, 
november hóban leqalább 
51 , 1 ,  
december hóban leqalllbb 
51 ,02 

százalék leqyen. 
ra!,ktf:!,
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zése érdekében fokozni kell az 
Irányvonat képzést. Az Irány• 
vonatok képzésénél fokozott 
gondot kell fordítani .a lépcs6-
zetesen képzett fel, és leadási 
irányvonatok számának növe„ 
lésére, Naponta átlaqos.an szep
temberben 430, októberben 435, 
novemberben -455, decem. 
berben pedlq 428 irllny- és 
közvetlen vonatot kell lndita• 
n i. Tömeqárukat elsc5sorban 

lriinyvonatokkal kell további· 
tani. 

4. Az eqyen letes rakodások 
blztosíli!,sa érdekében a fuva• 
rozbató felekkel való kapcaola· 
tot szorosabbra kell fllznl, a 
komplex-brlqád """zgalmat és a 
Jó kapcso lat klép!tésiit a helyl 
tanácsok közlekedési osztályal• 
v.al fokozni kell, 

S. A kocslforduló csllkkentése 
6rdekében a vasár- és ünnep
napi, valamint az éJJel·nappali 
ki· és berakásokat blztos!tanl 
kell, az átlaqos rakodási Időt 
4,3 órára. eqyes tömeqáruk ra
kodási Idejét !eqalább 3 órára, 
a pályafenntartás! áruk klra• 
kásl Idejét pedlq 2 órára kell 
csökkenteni. 

6. Az elegy;iramlás meqqyor
sltásának, .a kocsiforduló ldc5 
csökkentesének elengedhetetlen 

feltétele a túlsúlyos mozgalom 
leqnaqyobb mértékO továbbfeJ• 
lesztése, a túlsúlyos vonatok 
számának növelése. Ennek ér• 
dekében a munkaverseny súly• 
pont; feladativá a túlsúlyos 
mozqalmat kel l tenni, a mozdo,. 
nyok loarbantartásllt úqy kell 
véqeznl ,  hOCJV azok leqalabb 20 
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qyenek és a rneql6v6 túlsúlyos 

c;1,ml�:i;,��T�•��'�z ���z� 
qailom feJ lesztiHre öaztönzc5bb 
leqyen. A kijelölendő vonalak• 
ra úf t,erhelMI t.iblúatot szep
tember hó 1 5-lq el kell készite• 
ni, 

7. A rendezc5-pályaudvarok 
•16tt a tehervonatok llcsoroqta• 
talsát az 6sz1 forqalom lde!én 

•IJ•a mértékben w,eq kell 

szüntetni. Ha méqls a rendel· 

1 
kezó á llomások a vonatokat 2 
órán belül foqadn i nem tudják, 
a menetirányitóva I történt elt5-
zetes megbeszélés alapján a 
vonatot fel kell oszlatni .  A 
mozdonyt a vonatról le kell 
vennl  és a vonatban lévő, eset• 

::cii."ocs?l��j �glll�b�����) lqt'l.i 
tovább küldeni. A feloszlatott 
eleqyet a leqrövldebb idön, le
hetőleq 6 órán bel!ll a közleke
dö vonatokkal, ha ez nem le• 
hetséqes, kUlön qéppel és sza• 
kassza! kell tovLlbb!tanl. 

8. A tehervonati qépreviráso, 
k-a.t az őszi forgalom alatt tel• 
jes mértékben fel kell szá• 
mofnl .  Ennek érdekében a moz• 
donfelvlqyázók és mozdonylrá• 
nyitók a forqalmi helyzetet ál· 
land6a" szem elölt tartva. gép
átcsoportositásokklal, továbbá 
a fűtőházi kezelési Idő csök
kentésével "• a szakszera Ja· 
vítások: e lvéqzésévet tartoznak 

a szükséaes mozdonymennyia6-
qet biztosítani. 

9. A vasúti forqalom z6kke
nőmentes lebonyol!tásának 
alapja a menetrend sz•rlnti 
közleked�s. A menetrend min· 
den vasutas dolqozó számára 
vastörvény. A menetrend sze
rinti forqa lom blztosltása érde• 
kében: 

a) A mozdonyforduló meq• 
qyorsitásának lehetőséqelt fel 
kell mérni, meq kell szUntetni 
a mozdonyoknak Indulás e lőtti, 
vonali és az érkezés utáni 
acsoroqtatását. Az ácsoroqtatá· 
sok meqszUntetése érdekében 0 

fütóházakkal, az állomásokk•al 
szocialista szerződést kell köt
ni. Allandóan harcolni kell a 
mozdonyforduló norma teljesi„ 
téséért,a tehervonatok menet• 
rend szerinti indftásáért és ér· 
kezéséért. 

b) Az utazó személyzetnél az 
eqyenletes foqlalkoztatást biz• 
tositani kell. Ennek erdekében 
az egyes szolqálatl helyek 

iqénybevételét központilaq Is 
fiqyelemmel kell kísérni, 

1 0. Az öszi forgalom lebo
nyolltásához eleqendö számú 
és kifoqástalan állapotban levő 
vontató és vontatott JármOre 
van azükséq. Ennek érdek6-
ben: 

a) A felszaporodott mozdony
köz6pJavitások véqrehaJtását a 
jármajavltóknak fokozni kell 
és a Jelenleg! 92 darab közép
Javltásos műhely! Javitásl ál· 
laqot 45 darabra kel l  csökken• 
teni. A tervezett mozdony•fÖ
vlzsq.ilatok darabszámát mara• 
déktalanui teljesíteni kell. A 
fövlzsqa alatt álló mozdonyok 
számának csökkentésével 21  
ctarab üzemképes mozdonysza
porulatot kell blztositani, 

b) A javitómahelyekben csllk• 
kentenl kell a teherkocsik ja· 
vitás! Idejét és a f6vizsqára 
küldendö kocsik mennyiaéqét 
is. 

e) A futóJ<av!tásos teherko• 
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idejét csökkenteni kell. A na
qyobb vontatási műhelyeket 
meq kell er6sitenl, hoqy a Ja• 
vítasl munkák a munkaszUne-
11 napokon és az éjszakai ór,k• 
ban Is elvégezhet6k leqy.nek. 
A klsorozás nélküll, váqányok 
közötti Javításokat úqy kel l  fo• 
koznl, hoqy ezek mennylséqe 
elérje, vaqy túlhaladja a von• 
tatás! mahelyek által v6qzett 
Javltások 30 százalékát, 

1 1 .  A különfé le szolqálatl 
llqak rész6r61 lekötve tartott 
kocsik eqyenként mlnteqy na• 
PI 1 1  tonna szá llltásl kapaél• 
lást vonnak el ,az áruforqalom• 
tói. felül kell vlzsqáln i a leköt· 
ve tartott kocsikat és azok szá· 
mát szakszolqálatonként leq• 
alább 10 százalékkal csökkente• 
ni kell. 

1 2. Az őszi forgalom lebo-
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kell véC"eznl, hoqy azok � 

forqalm'>t lehetélséq szerint ne 
zavarják, 

a) A tervezett és meqkezdett 
építési, i l letve felépítménycseré
lésl munkákat a szakmai érte
kezleten meqállapitandó határ
ldókiq be kel l  fejezni, 

A váqányzárak és lassúJelek 
számát a lehetőség szerinti leq
klsebbre kell korlátozn i. A vá• 
qányzárak és lassúJelek ldőbar
tamát csökkentő munkaver
senyt tovább kell fokozn i. 

b) A felemelt raksúlyú ko· 
esik raksúlylg történ6 meqra• 
kása érdekében mintegy 1 1 00 
km hosszú, ,,e'' rendszera fel• 
építménnyel bíró vasútvonalon 

�z őszi forqa lom tartamára le· 
hetóvé kell tenni a kocslten• 
qely·nyomásnak 1 -2 tonnával 
és mintegy 300 km hosszú, ,,I" 
rendszerű vonalon pedlq 0,5 
tonnáv�I való felemelésé.t. 

tás't /tf;�t!ttl�SI 
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rendezési, valamint a Jármú• 
jav!tásl munkák Időben való el
véqzésének biztosítása célJá· 
ból: 

a) A fizikai munkaerőhiányt 
haladéktalanul fel kell számol• 
ni. A munk<aer6hlány meqszün· 
tetése érdekében toborzási le• 
hetc5séqekkel, a mezóqazdasáql 
munkavál lalók munkakönyv 
nélkllll foqlalkoztatásával és a 
tanácsok munkaerőgazdá lkodá
sl szerveinek seqitséqével élni 
ke ll. 

b) A jármavek javltásának 

határlc'c5ce történő blz'os!tás• 
érdekében a JármüJavltó vál· 
lalatoknál és a vontatási ma
helyeknél meqfeleló túlórake· 
retet és az ehhez szükséges 
béraiapot biztosítani kell. 

e) Fe lül kell vlzsqálnl és 
szükség szerint módosítani kell 
a szabadsáqolásl ütemtervet. A 
lemaradásokat méq az őszi for
qalom előtt be kell hozni. Az 
őszi forqalom hónapjaiban a 
forqalml állományi csoportba 
tartozó dolqozók szabadsáqolá· 
sát minlmálisra kell csökkente• 
ni. 

14. A szakszolqálatl vezetc5k 
a közlekedési és üzemi balese• 
tek. valamint a káresetek meq• 
elc5zése érdekében hozott ln• 
tézkedések meqvalósitását fo
kozottabban e l lenőrlzzék, Gon• 
doskodjanak a dolqozók álta lá· 
nos oktatásáról. Az őszi forqal• 
ml vlzsqákat szeptember 1-lq 
m

�'!_ ki� !:i�l�azottakról való 
qondoskodás keretében: 

a) blztositanl kell " védóru-
háknak, munkásöltönyöknek, 
vízhatlan ruháknak, esökö-
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őszi forqalom lebonyolításához 
szükséqes foqyóeszközöknek 
méq az dszl forqalom e löttl be
szerzését IÉlS kiosztását. 

b) Az utazó személyzet ré, 
szére qondoskodnl kell a for• 

duló állomásokon meqfelel4 
laktanyai pihenésről. Ennek ér• 
dekében a laktanyákat fel!ll 
kell vlzsqálnl, a hiányzó beren, 
dezésl tárqyakat pótoln!, a tisz
tálkodáshoz szU!<séqes eszkö,. 
zöket és Jehetöséq szerint me-
leq vizet blztositanl, valamint 
szükséq szerint a férőhelyeket 
növelni kel l. 

e) a dolqozók részére na, 
pont,a eqyszerl meleq étkezte, 
tést ,a meqlévö üzemi konyh.i
kon keresztül lehetővé kell ten
ni. 

d) A védőoltásokat úqy ken 
beütemezni, hogy azok az 6szl 
forqalom e lölt meqtörténJenek, 
és emiatt a munkaidöből kiesés 
ne következzék be. 

1 6. Az 6szi forqa 1ml Jutalék 
kifizetését blztosltanl kell. A 
munkaüqyl szakosztálynak méq 
az őszi forqa lom kezdete előtt 
el kell készltenl és ki kell ad
ni az 6szl forqalml Jutalék ki
fizetésére vonatkozó rendele
tet. Intézkedni kell, hoqy az 
6szi forqalml Jutalékban a 
Gazdasáql Vasutak érdekelt 
dolqozói Is részesithetOk le
Qyenek. 

1 7. Az ŐSZI forqa lom felada
taln<ak maradt•kta lan véqrehaJ
tása érdekében a X. vasútüze
mi értekezlet szUkséqesnek 
tartJa, hogy az eqyenletes rako
dások és az előszál l itások 
megvalósítása. az etóértesitések 
ideJénetc csökkentése, vala• 
mint a szén mennyiségének és 
mlnőséqének, továbbá az épi• 
tésekhez és J<avitásokhoz szük• 
séqe5 anyaqok blztos!tására, 
valamint az 6szl forqalml JU• 
talék kifizetésére nézve az 1. 
főosztály minisztertanácsi ha
tározatot kér Jen, 
Vasutas dolgozók! Harcolja.

tok a 20 budapesti nagyüzem 
felhívása alapján tett vállalá• 
saitok hétról hétre, hónapról 
hónapra való teljesítéséért, 
túlte!jesítéséért, a X. vasút• 
üzemi értekezlet határozatai• 
nak maradéktalan megvalósí• 
tásáért. 

Az őszi forgalom lebonyoli• 
tása minden vasutas dolgozó 
becsületbeli ügye, a vasutfil:ok 
nemzeti feladata, ezért minden 
dolgozó - ifjak és nők, veze
tő és beosztott, munkás és ér-
telmiségi - tudásához és ere
jéhez mérten a legjobban 
küzdjön annak sikeréért. 

A Központi Vezetőség 1955; 
március 2-4-i határozatának 
szellemében. elöre az őszi for• 
galom sikeres lebonyolításáért! 

Túlsúlyos vonatok indításáért 

Fehér Ferenc lnt6z4, Hatvan 6llom6s rendelkezO forqalml a:tolqt,. 
lattevc5je hlven a vasútüzemi értekezlet határozatához, harcol a 
túl•úlyos vonatok Indításáért. Tervét átlaq 1 1 3  százalékra telJesitl-
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�inden erővel a• ős•i forgalo,n siheres lebongolitásuért 

A vasút·üzemi értekezletet 
megelőző napon összeült a 
Vasutas Dolgozók Szak.szeri·e
zete nek központi vezetősége, 
hogy a vasút nagy szakmai ta
nácskozásához k apcsolódva 
megtárgyalja a szak.szervezet 
feladatait az őszi forgalomban. 
A szakszervezeti munka min
den ágára kiterjedő elnöl,i be· 
t,;.ámoló és az ezt követő ala-

pos vita élesen körvonalazta 
azokat a tennivalókat, ame
lyeknek végrehajtása az őszi 
forgalom sikere e.rdekében a 
szakszervezetre vár. 

Gróf Józ..sef elvtárs, a szak
szervezet titkára beszámolt a 
legutóbbi központi vezetöségi 
ülés határozatainak végrehaj
tásáról. A szakszervezet a te· 
rülcti bizottságok. az üzemi bi
zottságok, a júniusi taggyűlé-

A szakszervezet központi vezetőségének értekezlete 

sek, termelési értekezletek út
ján a munkaverseny közép
Pontiába állította awkat a cé
lokat, amelyekért a part Kln.
ponti Vezetőségének márciusi 
határozata értelmében a vas
....;toa dolgozókü.u.� h.arcv!..�tvk 
kell. A szolgálati helyek több
sége csatlakozott a húsz buda
pesti üzemnek az éves tervek 
túlteljesítésére vonatkozó moz-

gahmí'hoz, és ez. már éreztette 
hatását a második  negyedévi, 
valamint a félévi tervek ha
táridő előtti teljesítésében. 

A központi vezetőség az el
r.ök5ég jelentését elfogadta. 

N�1,• Géz./!., ,:,..lvtl'X-"c a szám
vizsgáló bizottság jelentését 
terjesztette elö. A bizottság a 
szak.,;zervezet pénzgazdálkodá
sát rendben találta. 

A szakszervezet feladatai az őszi forgalomban 
'A számvizsgáló bizottság je

len tésének elfogadása után ke
htlt sor az üszi forgalommal 
k:.pcsolatos feladatok megtár
g i. alására. 

Gaspar Sándor elvta1'l>. a 
�zaks2ervezet elnöke elc.iadó1 
beszédében a.l. .::v tobó felében 
elért sikerekbÖl indult ki. Az 
első negyedévben a vasút tel• 
jesítette szállítási tervét. a má. 
sodik negyedev első hónapjá· 
l:,an 101,9, a másodikban 100,4 
S7azalékos volt a tervteljesí
téf;. A júniusi eredmény is kö
rülbelül ugyanezt a kepet mu
tatja. a mállO<lik negved&v 
eredménye tehá1 ;<1,intén ki· 
elégítő, 

- Hogy ilyen el'edmények. 
ró! számolhatunk be, annak is 
tulajdoníűható, ·hogy a sza.k
sze,-vezeti aktívák többsége 
wegertette paTtunk má.Tciu.s 4-i 
hatarozatát. et azt mun.káJá
ban alkaimazua, mozgósí.totta. a 
dol.gozőkat a 1,a8út feladatainak 
�,egrehajtásá,·a. mondotta 
Gáspár elvlars. 

- Szakszervezetünk. közö
sen a szakvonallal, új pre. 
miumrendszert vezetett be a 
mozdonyszemélyzet és a vonat
kísérők részére. A re�i rend
szer �zt:rint a mozdonvve-zecük 
es vonatkísérők érdekei eUen
télesek voltak, ndha feladataik 
azonosak. Az egyiknel a kiio
rné!en. a másiknál a t.ílórát 
dtJaztak, Most egysegffibn a 

kilométerleljesítménv a Jíja
za,, alapja. Ez a rendsze,· <'!\''· 
for 1nán ösztönhi a n1ozdo11y�z�
mélyzetet és a vonatkísérőket 
a közös feladatok minél jobb 
vegrehajtására. Ennek ered
mén uel;ént az uprili.si. 18.5 l 
kiiométenól m,i.ju.sban 193.1 

lki!omérerre f'mel)kedert az egy 
mozdonyra eső teljesitmény, A 
tehervo-natok utazási sebessége 
áprilisban 12, májusban 12,4 
kilomete róra volt. 

- A7 elmult időszakban bo
nvol ítottuk le a narmcik felü!
l'/z.sgálá.sat és rendezését. Ez 
tíz vállalatot erinrett és 487 OOO 
torinl szigorítást jelentel\. 
Mmtegy 4500 normatétel ren
dez�re került sor. A rendezés 
tt!áni hangulat. egy-ket hely 
kivételeve1 kielégítő, A nyuga. 
lom azokon a !helyeken is visz
szaler, ahol elem\e kétségek 
jelentkeztek. lha a dolgozók 
1;.1ják, hogy igyekezetük ki
egyen !íti az esetleges kereseti 
különlnégeket. 

Nagy segítség további 
munkánkban a Minüsztertanács 
júniu� 16-i rendelete, annak 
ellenére, hogy az ü,.emi bizott
ságok nem foglalkoznak vele 
megfelelően. A rendelet szerint 
a 11.  területi bercsopo-rt j11 lius 
1-i hatállyal megszűnt a vasu.r
nal es az ó,-a.béres dolgozók 
mun!kabérét ettől az id-0-panttó! 
kezdve az T. területi bércso
port bértételei alapja.n kell fo-

lyósítani. Ez az intézkedés kö- munkának még vannak hiá
rülbelül 1 1  OOO dolgozót erint nyosságui. El're a párt Központi 
és havonta 850 OOO forinttal Vezetőségének márciusi hatá. 
több keresetet jelent. rr,zata hívta fel a figyelmet. 

- Jai•ult a sza!ksze,-vezet tö- 1gy a többi között a politikai 
megkapcso/ara. A laggyülé5e- éberség fokczása.ra és a kLei-i
ken a tagság 55 .százaléka je- k.ális befolyassaí "zembeni elő
lent meg, a termelési értekez- vigyázatosságra. A munkafe
lE',ek látogatottsága 70 száza- g11elem megszilárdításánáL is 
lékos volt. a szervezettség 87,7 vanna k még ten.ni.való,n;k, 
százalékról 87,8 százalékra - Az eredményeket és ta-
em.etked.ett. pasztalatokat tovább kell fej-

Arra intett ezután Gá5pár 
I 

leszteni. a 'hibákat pedig meg 
elvtárs, hogy az eredmények kell szüntetni. Az őszi fo-rga.lom 
senkit se tegyenek e!bizako- idösza.ka az, amik-OT erre a leg
dotta, mert a szakszervezeti nag·uobb szükség van. 

A szakszer" ez<'t teljes s1ilyánl . • • 

- A szakszervezetnek 1eljes 
&L•lyával kell támogatnia az 
ös;,1 forgalom lebonyohtását és 
ug:,, kell együttműködnie a 
szakvonallal. hogy a két ös�ze. 
lrnpcsolódó szerv tökéletes futó
szalagként, zökkenők nélkül 
muködjőn. Minden szuikszerve
ZPti tagnak tudnia. kell. hogy az 
őni forgalom sikeres lebonylJ
lttá.sa. pártunk Központi Veze
tósege márciusi határozatának 
megi•awsítását segiti elő. Az 
eddigieknél hasonlíthatatlanul 
n,1gyobb erővel ke!J foglal
kozni a munkaversennye\, szo
c,alii,ta épitésünk legfontosabb 
Jendítőjével. Alkalmaznunk 
kell és tovább kell fejle;;zte
nünk a felszabadulási verseny-

ben jól bevált módszereket, így 
elsöso1·ban az összekapcsolt 
mozgalmat, a csmnóponti ver
senyt, a gurítódombok verse· 
nyét, a szénta.karékossá.got srb. 

A munkafegyelem, majd az 
önköJt5égcsökkentés egyik leg. 
nagyobb erőforrása, az újító
mozgalom fejlesztésében előt.. 
Wnk álló feladatok felvázolása 
ul :ín a szakszervezet politikai 
felvilágosító tevékenységének 
fontosságára 'hívta fel a figyel
met a beszámoló, hangsúlyozva, 
hogy az ősz, forgalmi feladatok 
nagyok és nehezek, de meg
valósításuk előfeltételei rendel
kezésünkre állnak, elsosorban 
a marcius 4-i határozat nyuj
tolt.a seg1tsegben. 

Másik sí'dyponri f�ladat : a szakszervezeti választ-ásol jÍ> lebonyolítása 

A szakszerve7..etnek a most 
következő időszakban elvég. 
12:endő második súlyponti fel
adatáról, az awpszerveutek 
'li,iraválasztásáról tájékoztatta 
ezután a központi vezetőséget 
Gáspár elvtárs. Mintegy 9954 
bizalmit, ugyanannyi társa
dalombiztosítási akHvát és 
munkavédelmi felügyelőt, 329 
muhelybizottságot, 850 üzemi 
b1zOLt<:iágot és ugyanannyi 
"zánn-i7.sgáló bizott.�ágot., össze
sen mintegy 39 67a funkcioná
l'iust kell választan1. A válasz. 
tásokat az elmúlt évekhez ha
sonlóan szerém• keretek közöli. 
a dolgozók aklivitásat felkelt. 
ve ke11 megtartani.  vigyázva, 
r.t!'hogy túlzott befele fordu
lüt eredményezzen. Az alap
nervi választások 4--6 hétnél, 
t:gy szolgálati helyen 12-15 
napnál több időt nem vehetnek 
igénybe. A bizalmiak, műhely
bizottságok, üzemi bizottságok, 
1,zámvizsgáló bizottságok Yá
lasziását augusztus 1 és novem. 
ber 30 között kell megtartani. 

- Alapszervi választásaink 
adJanak lendületet és erőt az 
n,zi forgalom lebonyolításáthoz. 
üzem, bizottságainknak a vá
la.sztá.s révén meg kell erősöd
niök a további feladatdk elvég
:zesére. A beszámolóknak és a 
.,,álasztásoknak a választott 
SLervek megszilárdítását kell 
eredményezniök. A vezetőség_ 
választó taggyűlések, küldött
közgyúlések gondos előkészíté
sével lehetővé kell tenni a szak. 
szervezeti tagság széleskörű el
lenőrzését a választott szervek 
munkája felett. Fejleszteni kell 
a bírálatot és önbírálatot, a je
liilésnél és a választásoknál 
mP,sszemenően figyelembe kell 
venni a dolgozók észrevételeit, 
java.slatait. A választásokat fel 
kell használni a szervezettség, 
a tagdíjfizetés megjavítására. a 
if,rsadalmi munka kiszélesíté
sére, a szakszervezet tekinté. 
lyének, tömegbefolyásának erő
sítésére. Mozgósítani kell a 
dolgozókat a Magyar Dolgozók 
Pá,'tja. Központi Vezetőségének 
március 4-t és a SZOT V. tel
;es ülése határozatának meg
,z,alósítására. 

- A választás során el kell 
e!"Ili, hogy a szakszervezeti 
�ervek összetételükben is meg. 

erosödjenek. ezért az eddig Ül J;-M, a dolgM.ók é1·dekeit sem-
, 

tása érdekében batran kiáUtak. 
jól dolgozó fu-rikcionáriítsok mibevevő dem

. 
agógoka t ne i

.
s felléptek a jogtalan követelé� 

mellé becsületes, tehetséges, a jelöljék. Blztosilan1 kell. hol(,. sek .,, len, s akikel emiatt el
dolgozók által is1ne1·t é.� becsült, a megfelel.ő káderek funkció- marndol\. vagy ellensége ele
áldozarkész, a termelésben és a ban 1nara.djanak. Lehetoleg mek igyekeztek lejiratnL 
szakszervezeti munkában pélr csak azokat kell k ic<Prélni. 
da.mutató kádereket kell meg- akik nem tettek eleget megbi- - A valasztas ni,m öncél. 
választani. Meg kell dka.dá- zatásuknak. akik egvéni érde- i-ál.aszta.s a választásért. ha.nem 
lyozní, hogy ellenséges elemek. keiket a közérdek. elé •helyez- az egesz vasút' ügye tegyen, 
a klerikális rea1kció hít'ei, jobb- lék. akik nem mutattak példát, Szakszervezetünk minden akii
oldal,i elemek, 1·o!t fasiszták, vis;;zaélt.,,k megbizatásukkal, vaja, funkcionáriusa. minden 
azok c.9atlósai Iker-üljenek a lejáratták II szakszervezet te- tag,ia tekint.se har<'i kérdésnek 
szak3zervezeti szert•ekbe. Jó 

I 
kintelyét. Meg kell védeni azo- ezeknek a feladatoknak meg

politikai tömegmunkával, gon- kat a funkcionáriusokat. akik valósítását és kövessen el min. 
<los_káderkiválasztással el kelJ a párt. a SZOT és a minisz1er- dent eredményes vegrenaJtá
erm, hogy az ellensege;;; eleme-- tanacsi határozatok vegrehaj- s1.e1·t. 

Mi-l)(le.11 erö"el az őszi forgalom sileréé-rt 

A beszámolót követő vitá
ban Mészaros JózsPf (8. szak
o,ztály) hangoztatta. hogy a 
vasút legszebb mozgalma, a 
túlsúlytov'ábbitási mozgalom, 
mert legközvetlenebbül fejezi 
ki a vasút egyik fontos rendt:1-
tetését. a minél több aru. mi
nél gyorsabb elszállítását. a 
jelenlegi helyzetben pedig leg
hívebben szolgálja a Központ: 
Ve7c!6ség márciusi határozatá. 
m,k a termelékenység nóvelé
oére vonatkozó célkitűzését. Vi

gyázni !kel! azonban, hogy a 
mindenáron való túlsúlytová!J
bítás ne menjen egy másik 
fonta-s nwzgalom, a menetrend.
szerinti közlekedés rovásara. 
Legyen rá gan.dunk. hogy a túl
súlyt is menetrend szerint to
vábbít.suk. Az ugyancsak rend. 
kívül fontos széntakarékossági 
mozgalom sikeréhez elsősorban 
a zöld út biztos'itása szükséges, 
mert a jelzőnél való megállítás 
szénpocsékolást jelent. Szak
szervezeti feladat is, ránevelni 
a fargalnni szolgál.a.ttevőket: ne 
adja.nak olyan V01JQ.tn.ak en.ge. 
délyt, a.melyről tudjáJk, hogy 
,,sántikálni" fog. 

Hontvári Ján.as (Budapest
Soroksári úti állomás) a túl
súlyos mozgalom vontatási ne
hézségeivel foglalkozva, han
goztatta: állomásuk a jövőben 
szorosabb kapcsolatra lép Fe-
1 encváros fütóházzal, hogy a jó 
együttműködés eredményeként 
a fűtőház a vonatokra mindig 
időben adjon gépet, A Sorok
sári úti dolgozóknak az a kéré
sük, hogy a nagyteril.elésű tá
volság; vonatokat végig ugyan. 
az a gép, ugyanaz a szakasz 

továbbítsa. mert a esere és • 
váltás késést okoz. 

Szücs István (Salgótarján fű
tőház) a fiókmfil'lelyi lakaiosok 
munkájának fontosságára hívta 
fel a figyelmet. Meg kell ér
tet ni a lakatosokkal, hogy 
nagyrészt a javítások gyor.� és 
tőkéletes elvégzésétől függ az 
őszi. forga.lcm sikere. Meg kell 
nekik magyaráznj_ �ogy nekik 
is érdekük a javítások hibátlan. 
gyors elvégzése, mert akkor 
kevesebb gép áll le újabb javí
tásra, és nő a prémiumuk. Ha 
pet:lig rosszul dolgoznak, több 
a javítás, ne'hezebb a munka és 

kevesebb a prémtum ils. A sal
gótarjáni tűt6tház szakszerve
zeu b1zalmijai már beszélget. 
t,•k E;.rrö! fiókmühelyük laka
tofaival és ezek az elvtársak 
tudatában vannak munkájui;: 
jelentőségének. A sajtó nyilvá
nosságá nak hatásosságára. mu
tatott rá ezután Szücs elvtárs. 
A salgótarjáni fűtőház a hat
van-salgótarjáni vonal víz
vételi viszonyainak megjavílá_ 
sá'hoz a „Szocialista. Vasútért" 
segítségét kérte. A lap ráirá
nyította a figyelmet erre a fon
tos dologra és az illetékesek 
orvosolták a bajt. 

Minél több iroyvonalot 

Frigyik Lajos (debreceni te- pénzcsalás másik formája ellen 
rületi bizottság) a táppémcsa- 1s. Kabán, Magyar-t pályames
lások elleni erélyes fellépésre ier 5000 forint táppénzzel rövi
hívta fel a központi vezetőséget clítettc meg a dolgozókat. I lyen 
és a jelenlevő szakszervezeti esetekben szigorúan fel kell 
funkcionáriusokat. A debreceni lépni. A felelősségrevonás te
területen már sikerült csök- kintetében még nem tettek meg 
kenteni a táppénzcsalások szá- ntindent az üzemi bizottságok. 
mát, mert az üzemi bizottságok Debreceni József (Szolnoki 
a nevelés és a dicséret mellett, Járómújavító) hangoztatta, 
fegyelmi eszközökkel lépnek hogy nagyobb súlyt lcell 
fel a táppé,nzcsalók e!Jen. A má- helyezni a DISZ-fiatalok ne
sodik negyedévben 82 esetben I velésére, hogy a fiatalok 
tiltották le a jogtalanul kiutalt tiszteljék az idősebb dolgozó_ 
táppénzt. Az éberséget a har- 6Ht. tanuljanak tőlük. kövessék 
ma.dik negyedévben fokozni y, példájukat. Gyűrűs Ferenc 
aika.rják. A pályafenntartá$ná1 (Szombathely állomás) az „óvd 
elharapódzott a napközben az árut"-mozgalom fejlesztése 
való eltávozás. Áprilisban egye- mellett szólalt fel. 
dül a debreceni Építési Főnök. Klnczli József (pécsi területi 
ségnél 6600 percet voltak távol bizottság) hangsúlyozta, hogy 
" dolgozók a munkából. Június- az őszi forgalom sikere érde
ban már 2200 percre csökken- kében sza,porítani kell az irány. 
tett.ék az engedély nélküli eltá. 1•ona.tokat. A pécsi igazgatáság 
vozást. Harcolni kell a táp- ió tervteljesítésébez nagyban 

hozzájárult, hogy a fetadott 
ál'Uk 49 száza,rut irányvana
tokkal továbbítottá:k. Ebben az 
egyedülá/.ló teljesítményben. 
nagy része van a sza'kszervezet 
i:ersenyszeri:ező munkájának is. 
De még jobb lehetett volna a2 
eredmény, ha az üzemi bi
zott&ágok nagyobb gondot for
dí,anak a párosversenyre. Az 
egyéni és a párosverseny a ver· 
seny legeredményesebb formai, 
ezeket kell továbbfejleszteni. 

Máté Sándor, a 4. szakosztály 
vezetöje az őszi forgalom egyik 
legjelentősebb problémájával, 
a mun1':aerőkértüssel foglal
kozva rámutatott, hogy igen 
wk. szolgálat-i helyen nem he
lyesen has::ri.á!1ák fel a munka
erőt. Vannak szolgálati ihelyek, 
ahol egyes 'dolgozók havonta 
:{--400 órát töltenek szolgálat. 
ban, mások a kötelező 210 órát 
sem dolgozzák le. Különösen a 
vontatásnál és a vona tkíséret
t:él jelentkeznek ezek a problé
mák. Helyes fordulók kialakí. 
tnsával, helyes vezénylés,;el 
enyhíteni kell a dolgozók leter
hdését. Jó vezényléssel a fú
tőJ.nek is jobb bérezést é� több 
pihenőt kell biztosítani. A kilo
méterpénz-rendszer bevezeté
sénél !hiányos volt a pol itikai 
feh·ilágosíló munka, ennek tu
lajdonít'ható, hogy több helyen 
keclvezőtlenül fogadták a dol
gozók az új rendszert. A moz
donyvezetőknek meg kell ma
gyarázni. hogy az egy forint 20 
filléres túlórapénz bizonyos ér
tékhatár után meg'kétszerező
dik. Az üzemi bizottságok gon
doskcdja.1111,k róla, hogy a ver
seny értékelésében fordulat kö
i•etlcez.?en be. Az eredménye
ket nem a tervhez, hanem a 
fe!,ajá11lcisakhoz viswnyiwa 
kell é1·tékelni. A közpanli ve
zetőség utasítsa erre az üzemi 
bi;:ottságokat és az elnök�ég 
l·,c..zzon ilyenértelmü !határoza
tot. 

Xe tűrjük 

a fegyelmezetlen�get 

Ruttkovszki Antal (Miskolc 
f(i(őhi1z) kifogásolta alt a mó
dot. ahogyan a felsőbb szen·ek 
a fegyelem meg�zilárdilását 
kezelik. Nem helyes fegyelmi 
módszer a;: áthetye:z-es, mert az 
athelyezett fegyelmezetlen do!. 
gnzó új .,,zolgálati helyén foly
t.;1ja a fegye Imi vétségeket. 
Hazai környezetben kell meg
r.t:velni a fegyelem ellen véló
l;et. A szolgálati ágak együtt
működéséről ;;zólva rámutatott: 
a kangressz11si t·ersenybc>n be
b,zonyosodott, hcgy lelte+ ió! 
eg11üttm1iködni. A sza;k-mai so-

vinízmu.st táplálja azonba.n, ha 
1•ezető" szakszolgálatról beszé

lünk. 1'1em 'helyes megkülön
böztetést tenni egyes szakszol
gálati ágak között. Kérte, hogy 
a szakszervezeti vála,sztások 
megtartása után azonnal indít
s,mak tanfolyamot a funkcio
náriusok részére. 

Szobosztai Tibor (Rámán 
Kató fűtőház) felhívta a figyel. 
met, hogy a túlsúlyos mozga
lom sikerei mellett az átlagos 
terhelés még mindig igen. gyen. 
ge, mindössze 65 százalékos. A 
fútőházaknál nagy a beteglét
�zám, mert a dolgozók közül 
sckan indokolatlanul otthon 
maradnak. A szakszer\'etet 
gondosabb ellenőrzéssel és ne
Hléssel igyekezzen ezt meg
:-z.üntetni. 

Kéri Józ.sef (szegedi területi 
bizottság) ihangoztatt.a. hogy a 
választások sikere a jó káder
kiválasztástól függ. Bajor Fe
renc (Sopron állomás) a 1;zom
batthelyi területi bizottság füg. 
gHlenilett munkatársai lét· 
sY.ámkeretének betöltését kérte. 

Mohácsi Béla (Szolnok fűtő
ház) a késve leküldött éves 
tervek és az időközben meg
változtatott 1en•ek versenyt 
:.ikadályozó hatására mutatott 
,·:i. GátolJa a verseny lendüle
tét és az utazószemélyzet han
eulatát rontja a negyedéves 
orvosi vizsgálatok túlzott szi
gora is. Szolnokon legutóbb 
négy kiváló mozdonyvezetót 
vontak le a gépről egészség
ügyi okból, és 20-25 évi utazo
szolgálat után más beosztásba 
helyezték őket. Ezek a dolgo
zók aggódnak a nyugdíjukért. 
/1. szakszervezet vizsgálja meg 
'lZ ilven eseteket. 
- Fu.rkas Lajos (Veszprém állo
más) a veszprémi dolgozók kul• 
turális munkájának támogalá.. 
sát kél'le. Sza bő László (mis
kolci igazgatóság) arról beszélt, 
h�gy a II. tel'ületi bércsoport 
megszüntetése kedvezően beio. 
lyásolja a munkaeróellátást a 
pályafenntartásnál, de még 
mindig probléma itt a kikülde
tési díj, aminek kérdé!;ét meg 
kell oldani. Sza.badfi József 
(s;,ombathelyi területi bizott
.s,íg) a vcigányfelel.őSi mozgalom 
telújítását javasolt.a. Zombor 
Bertalan (Diósgyőr állomás) a 
t:izalmiverseny jó hatására hiir
ta fel a figyelnnet. Amióta 
Diósgyőrben megindult a bi
zalmiverseny, emelkedett a 
tagdíjfizetés. Helytelenítette, 
hc,gy sül'űn változnak a terü
leti bizottságok elnökei. Amióta 
ó üzemi bizottsági elnöl,. Mis
kolcon négysze1· változott a te
rületi bizottság elnöke. Ez hát· 
1 &nyosan befolrásolja a szak
:uervezeti munkát. 

A központi vezelóség segitsege az öszi forgalom 

lebonyolításához 

A hozzászólásokat értékelve, nem visz túlsúlyt, ne túrjii'.k az 
Gáspá.r elvtárs megállapította, állomáson az olyan jorgaimi 
hogy a 1:ita pozitív volt, mert szolgálattevőt, aki hanyagság• 
a felszólalók többsége rátapin- ból nem ad szabad utat stb. A 
tott a ké1·dések lényegére. Hiá- szakszervezeti választásokat is 
ny056ág azonban, hogy a köz- az őszi forgalom szolgálatába 
ponti vezetőség még mindig kell állítani. 
nem találta meg igazán irá- A központi vezetőség ezután 
n;Jiló, vezető szerepét, mert a az elnöki beszamolót elfogadta, 
tagak felszólalásaiban sok a azzal, hogy az elnökség a 
-részkérdés. A felszólalások- vasútüzemi értekezlet határo
nak olyanoknak kell lenni, zata alapján dolgozza ki az 
hogy a közpanti vezetőség út- őszi jo1·gal-Om szakszervezeti 
ra.valót tudjon adni az elnök- feladatait. 
signek két vezetőségi ülés kö- Feleki Pál elvtárs, titkár, re
zött. A klerikális real,ció elleni l'erátuma alapján szervezeti 
kérdést türelmes neveléssel kell kérdéseket tárgyalt végül a 
megoldani. A !központi vezető- központi vezetőség. Pozsga.i 
s�g ta.gjainak most az a fel- Kálmán elvtárs, a pécsi terü· 
adata. hogy hazatérve, a saját Jeti bizottság leváltott elnöke 
területükön kedvet, hangulatot és Daróczi Lá.szló, a szegedi te
ébresszenek az őszi forgalom nileti bizottság leváltott funk. 
feladata.inak elvégzése 1n.ellett. cionáriusa helyére Kinczli Jó
Agitációs munkájuk nyomán zsefet és Kéri Józsefet válasz
-i:álja.na k  jelszóvá az olyan fel-

1 
tctták a központi vezetőségbe. 

adatok, hogy ne legyen egyet- Az ülés Gróf József elvtárs 
len mozdonyvezető sem, aki zárószavaival ért véget. 

......................... _ .............................. "···"··············· .. 

A TÖREKVÉS SE SPOR'IÜNNEPÉL YE 
Reggeltől éjfélig tartő sport-

1 
kezdödik, mindhárom sr,akma 

ünnepél5,t rendez július hó (vasút, közlekedés és szállítás, 
1'7-én. vasárnap a Törekvés posta) sportolóinak �zvéte• 
SE budapesti választmánya, lével. A sportműsor után, 18 
valamint budapesti és vidéki órakor a legjobb iiumi kul· 
területi sportelnöksége a bu- túrcsoportok és neves fóvároel 
dapesti Törekvés SE Sport művészek adnak másort, 
utcai sporttelepén. A gazdag majd tánc fejezi be az egésZ
sportműsor délelőtt tíz órakor napos ünnepélyt. 

SZOCIALISTA VASuT!l:RT. A Vasúti Főosztály és a Vasutas Dolgozók Szakszervezetének hetilapja. Megjelenik minden hét(ón. - Szerkeszti a szerkesztöbizottság _ Laptulajdonos: a 
Közlekedés· és Postaügyi Minisztérium 1. Vasúti Főosztálya és. a V'!sutas Dolgozók Szal<Szervezete. - Szerkesztőség: Budapest, _VI., S_ztálin út 83. sz. Telefon: 428-317,  428-332, '228-895. Ozemi telefon: 

16-76, 39-49. - Kiadóhivatal; :,11l., Rákoczl ut 54. - 18 OOO példány. - Szikra Lapnyomda, Budapest, Vhl., Rökk SzHál'd utca 6, Felelös nyomdavezető: Kulcsár Mihály. 
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A VASÚTÜZEMI ÉRTEKEZLET UTÁN Alkotmányunk ünnepe és a vasutasnap tiszteletére 
Feledhetellenül szép volt su/ vettük, végrehajtjuk. Igy 

a kép: az Országház kell hozzálátni a vasútüzemi A vasútüzemi értekezlet 
J;:ongresszusi termének barna értekezlet határozatainak vég- megadta az irányelveket, ki
alaptónusú karéjában, arany- re'i1ajtásához, de nem vak en- tűzte az új vemenycélokat a 
díszes falak között, nappali gedelmességből, hanem attól vasutas dolgozók elé. Az 
vi-1ágos�ágot árasztó csillárok az izzó hazaszeretettől vezé- ezekből következő tennivaló-
szikrázó ragyogásában, sötét- reJtetve, amelyre Mu.nkacsi kat a legközelebbi 11111P<>kban 
kék egyenruhás vasutasok ko- e;vtárs célzott. igazgatósági őszi forgalmi ér
p-.oly tanácskozása. l\legériettük, hogy az elöt- tekei.Le_tek.en h:5zél>� meg a 

De még felemelőbb, hogy ez tünk álló, sőt már-már körü- dolgozo�. de az �J�on:iasok mun-
löttünk zaJ'ló őszi forgalomban kahelye_ 1, _ a_ futohazaik_ moir_ a kép a tanácskozás tartalmát do -h J is jellemezte: ahány kimondott vonat nem ácsoroghat sem nyszrnei �- mu e yei, a pa-

BZÓ, annyi fogadakrm! Bízhat vontatási, sem forgalmi hibá- Jyafenntartas1 szakaszok, a 
bennünk a dolgozó nép, dicső bél, jelző nem fordulhat vö-

1 
járóműjavítók és egyéb mű

pá.rtumik: végrehajtjuk őszi rösre a forgalmi szolgálattevő h:lyek c�na,J<:ai máris élfn: 
frrrgalmi feladatainkat. nemtörődömségéből, figyelmet- külnek: készulnek a nagy oszi 

Ez az ünnepi hangulat ötlik lenségéből, a menetirányító 
I 

fo-r

.

ga,lmi versenyre. A ver-
fel először emlékezetünkben rövidlátásából, erelytelenségé- seny bevezetőjeként do!go
most, hogy egy hét elteltével bőL zóink a vasutasnapra és az 
visszatekintünk a x_ országos 7udom<Úlu1 vettüJk, hogy a alkotmány ünnepének t ísL.-
vasútüzemi értekezletre. most következő időszakban teletére tett vállalások teljesi

Jegfőbb gondunk a túlsúlyto- téséért harcolnak " vasút min-Mi a teendő ezután? A vábbítás, hogy a szállítási fel- den területén. Erről számol
vasútüzemi értekezlet részve- adatok maradéktalan, gazda- nak be itt íkövetkező jeJenvöi, a felső szakmai és moz- ságos elvégzése érdekében fo. t.l'seink·. galmi vezetők, külszolgálati lrnznunk kell az irányvonat-e!őljárók, párt- és szakszerve- képzést, csökkenteni a kocsi- A DEBRECENI IGAZGATO-
zeti funkcionáriusok, egyszerű tartózkodási !dőt, a kocsifor- sAG MENETIRANY1TOI clolgozók, !hazatérve teremtsék dulót. meg munkah,elyükön a X. Végrehajtjuk, amint az érvasútü.wmi értekezlet ünnepi tekezlet feladatul smbta: szep_ ha?l{lu.latcít, amelyben az a ke- tembertől kezdve naponta több mény elhatározás született, mint 14 OOO kocsit rakunk meg 
hegy a vasút dolgozói megva- és ez a szám később közelebb l.ésítjcík az együttes iil.és irány- lesz a 15 000-hez, mint a tielveit és az<:jk állandó szem 
előtt tartá.sával diadalra viszik zennégyhez. Végrehajtjuk a 

menetrend betartása érdekélIZ öszi fargalm.at, Az ünnepi ben kitűzött feladatokat, és fényn� rumgulatn.ak a szol- hogy végrehajthassuk, sok más gl'.latl helyekre való átsugá- között nemcsak a mozdonyforroztatásából érezze meg min- duló-norma teljesítéséért harden dolgozó, hogy a X. vasut- colunk, hanem a vágányzárak üzemi értekezlet, amelynek és Jassújelek korlátozásáért is ,zinhelyéül a vasutasok iránti s gondoskodunk az utazószemegbecsülésből pártunk és rnélyzet helyes vezényléséről, k(Jrmányunk az Országházat megfelelő pihenőjérőL ts végjelölte ki, rendkívüli felada· rehajtjuk mindazokat a fdtokat, kötelezettségeket ró reá adatokat, amelyeket a vasútis és ezeket a feladatokat úgy üzemi értekezlet elénk szabott, hell végrehajtani, hogy a vasút legyenek azok forgalmi, vonllolgow. méltónak bizonyulja- tatási, pályafenntartási. táv-
11ak a megbecsülésre, közlő- és b!ztosítóberendezési 

DISZ-titkár tartja második vonattal 3928 tonna, Balogh 
negyedévi JO teljesítményét István mozdonyvezető és Pás
és átlagos 130 százalékos ered- tyán László fűtő a 411-458. 
ményt ér el a blokk-készülékek számú géppel 8 vonattal 3827 
irrártásánál (Várnai László trnr.:;.. Sóvágó Sándor moz-
!eveléből.) donyvezető, K, Orosz Gyö�gy 

MINDEN TÉNYEZÖNÉL 
TELJFSITETTl5K 

a vasutasnapra tett felajánlá
sukat július első dekádjában 
Komló áltomá.s dolgozói. Kü
fü-:icisen jó erE:dményt értek 
el fajlagos kocsimozgatási ter
vü� 111, terhelési tervük 112, 
kocsitartózkodási tervük 111  
száziJékos teljesítésével, Me
nef-ren.-:lszerinti vona tindítási 
tervüket 3 százalékkal telje
síletlék túl. Az elsö dekádban 
10 R�8 tonna túlsúlyt továb
hfü>�tak. A brigádok !közül az 
első tíz napban a Kossuth
iJ1;gád került a,z élre, mert a 
jelentős túlsúlytovábbításon kí
vül valamennyi teher- és sze
m<':yvonalát is menetrendsze
rűen indította és az egy ko• 
<:<-ha eső tolatási időt 3,9 perc
től 3,2 percre csökkentette. Az 
első helyezé;hen nagy szerepe 
Vá!I Pan1-..ász László ifi
tob.túsvezetőnek, aki alig egy 
hón<'pja vei!e át a brigád ve
zeté.;ét. Pankász elvtárs rend
szere.sen tanulmányozza bri
�áclja tai:iaivsl együtt a szov
it't 11LunkamódszerE.ket és al-
1,>'lmazza a <Su,ga1ásos tola
táf.t. (Görbe ZoUán leveléből.) 

KJEMELKEDO TELJFSlT• 
MÉ1''YT ÉRTEK EL 

a túlsúlyos mozgalomban a 
debreceni fűtőház dolgozói. 
Mező János mozdonyvezető 
és Marosán 0tJörgy fűtő 
41 1-358. számú gépükkel. 8 

és Csáki Sándor fűtök a 424-
232. számú géppel 7 vonattal 
3228 tonna túlsúlyt továbbítot
tak, 

A KOSSUTH-BRIGAD 
KERtJLT AZ ÉLRE 

D(Jmtóvár állomásoill 102 szá
zaiékos eredményével a bri
gad(ú közötti Vei.'6enyben, az 
els..5 tfa: nap értékelése szerint, 
A má$odik  helyen a Tán
csics-hrigád végzett 99 szá
Zd]ékkaL Egyénileg a :követ
'{<'ZŐ dol.i(ozók tüntek ki: Sza
bados Sánrwr forgalmi szol
gálattevő kocsikifutási ter
vének 113, Oláh Jenö forgal
mi szolgálattevő és Vida Já
nos kocsimestei· brigádja '.ko
cs1tartózkodási tervének 107, 
Pártai István forgalmi szol
gálattevő átlagos terhelési 
tervének 105, Sisa József tola
tásvezető é6 brigádja kocsiklfu
tási tervének 111  százalékos 
teljesítésével 

RÁKOS FűTÖHÁZ 
DOLGOZOi 

az ötödi-k vasutasnapra és al
kotmányunk ünnepére " ter
•neJékenység emelésével, az 
önköltség csökkentésével, 
anyagtakaréko&Sággal és a 
munkafegyelem megszilárdítá
sával készülnek. Vállalták 
továbbá, hogy száz e!egytonna 
kilométertervüket 110, össz
kilométertervüket 108, haszon
kilométertervüket 112, szén· 

tervüket 105 százalékra telje
sítik, A kocsijavítómű'hely 5 
százalékos tervtúlteljesítést 
vállalt, a mozdonylakatosmű
hely dolgoz,:ii >:>edig megfogad
ták, hogy terven felül '?gy 
323-as soroza,ú gép részleg
vizsgáját jóminősé,gű munká
vel elvégzik. (Nagy Benedel;; 
leveléböl.) 

A PÁLYAFENNTARTÁSI 
FÖNÖKS°ÉGEK DOLGOZOi 

szmtén teljesítményeik foko
zásával veszi!{ ki részüket a 
vasutasnapra és az alkotmány 
ür.nepé1·e való �észulódésbö1 
A Budapest-Terézvárosi pá
lyafenntartási főnökségen 
Varga Józ.sef főpályamester a 
munka jó megszervezésével 
Junrnsi fenntar,tási tervét 
102,7 százalékra teljesítette. 
Budapest-J ózsefvá!ros pály.:i
fen ntartási főnökség IX. szaka• 
szán Kiss István pályamun
kás júniusi tervé;;.ek 136 
százalékos teljesítésével túnt 
ki. 

FOKOZATOSAN 
JAVUL A 1\IUNKA 

a Szo11Wlti Jár5mújavitő mnz.. 
cfonyosztá.lyán az elmúlt hó
napokhoz képest, A moz• 
donyosztály dolgozéi, ai{ik 
féléves tervüket nemcsak 
teljesíte.ték, hanem két fel• 
ú,iításos mozd:!nnva; és 16 l{i.i
zépjavításos mozdonnyaJ �uJ 
is teljesítették, most azon igy-.,_ 
keznek, ho�y fck•m�1k teljesít
n·ényeiket. Kolíáth Feren�, 
Pi,rai De:;;s5, Herni Sándor 
;árnak elJl 10 pé°Jdával bri• 
aádiukkal �qyütt. A gépezJi
�avÚók közli] I'á1mai Ist·i;án 
tdjesítménve emelhedik ki, 
/Cseh Zoltán i�1:eiiböl.) 

Nem könnyú megbízatás feladatok, szociális tennivalók, 
ez, de az értekezléten, a vaey a vasútüzem fejlesztésé

szakmai tanácskozásokon el- ntk követelményei, mint pél
himgzott felszólalásokból az dául az újítómozgalom támo
látszik, hogy dolgozóink ké- gatása, egyéb rejtett tartalékok 
szek a legnagyobb erőfeszí- feltárása, amelyekre a vezetők 
tésre, és számos hozzászóló !hívta fel 

a vasútüzemi értekezlet it-ány
elveinek szem előtt tartásá
val tették meg vállalásaikat. 
A többi között vállalták, hogy 
a tehervonatok menetrend
szerinti indítását 105, terhelési 
tervüket lv2 százalékra telje
sítik, A tehervonatok futtatá
sának ésszerű irányításával 
bizt06ítják. hogy a gyorsteher 
C é.s D vonatok, t•alamh1t a 
közvetlen és tolatós tehervo
natok utazási sebeségét irá
nyított vonalai'.r.on száz százalé
kig teljesítik FigyeLemmel 
kísérik a rendezé'pályaudva
rok, a rendelkező állomások 
munkáját és részükre a Jeg
.mes&zebbmenő segítséget 
nyújtják. Az elegytovábbítfu; 
meggyorsítása érdekében na
ponta 12 rendezőpá.lyaudvari 
irányrnnat képzését és köz
lekedtetését segítik elő. Vállal
ják, hogy munkásvonataik ké
sését 2, személyvonataik késé
sét pedig 4 százalék alá szo• 
rítják. (Brezina József !evelé-

Fejezzük /,e határidő előtt a mozdonyjavításokat ! 

Milyen jól esett például hal- a figyelmet, 
k!ni Kántor György, Buda- l gy őrizzük, így vigyük el 
pest-Ferencváros állomás far- az értekezlet szellemét 
g..lmi szolgálattevőjének fel- szerte a vasúton mindenüvé, 
szólalását. Kántor elvtárs a hogy világosan mutassa az 
miniszter elvtársnak arra a utat az őszi forgalom egész 
megállapítására válaszolva, ideje alatt. Ha hasznosítjuk 
hogy a vonatok ácsorogtatása a vasútüzemi értekezlet útmu
&úlyos vétség, néhány rövid tását, tanítását, sok-sok tanul
tőmondatban jelentette kJ: ő és ságát, méltók leszünk arra a 

aol{Joootársai azon lesznek, bizalomra, amellyel pártunk, 
hogy megszüntessék a vanato'k kormányunk a vasutas dolgo
í,csorogtatását. Sallangmentes zók iránt viseltetik. 
szavai őszintén, becsületesen Rövidesen megkezdődnek az 
hangz.ottak és úgy éreztük, igazgatóság-i öszi forgalmi érte
m!nden vasutasdolgozó szívé- kezletek, amelyeken szűkebb 
bő! fakadnak. 

- területük őszi forgalmi problé-
máit tárgyalják meg a dolgo-Ezt a hatást váltotta ki zók, alkalmazva azok sikeres A-rató elvtársnak, a swcialista megoldására a vasútüzemi értr.unka hősének hozzászólása tekezlet irányelveit. A vasútis. amikOl' azt mondotta: min- üzemi értekezlet részvevőinek iien 1nozdcnyveutőne:k becsű- feladata gondoskodn! aiTól, letbeli kötelessége, hogy vona- hogy az igazgatósági megbetát a leggazdaságosabban köz- széléseket az országos tanácslllkedtesse és szorosan együtt-

m -köd "' , . ,� - kozás szelleme hassa át és u. · 30n a forga.mi szo.,,,a- minden vasutas bekapcsolód-lattal. jon az őszi forgalom sikeréért 
Jól esett hallani Mun'kácsi 

I 
indított harcba 

Lá.!z!ó elvtársat. debreceni vo- Dolgozóink tanulmányozzák 
llötvezetőt, amikor aiTól be- a vasútüzemi értekezletről 
&Zélt, hogy izzó !hazaszeretet, a szóló tudósításokat, hallgassák 
néphez való hűség szükséges a meg vezetőik beszámolóit és 
vasutas dolgc.,!:ók munkájához, azok nyomán tegyék meg ja
ez segít legy<'lzni a vasúti for- vaslataikat az őszi forgalom
galom lebonyolításának útjá.. nak saját területükön való si
ban álló akadályokat, keres lebonyolítására, indítvá-
H osszan lehetne idézni az nya!kkal, kritikájukkal, ön-

ilyen és hasonló meg- kritikájukkal, a közelgő vas
nyUatkozásokat, de emeljük ki utasnap és alkotmányunk ün
Gergely elvtársnak, Rákosren- nepének tiszteletére tett válla
dező-állomás főnökének azt a Iásaik teljesítésével segítsék 
félmondatát, amely szinte ösz- s1ke1Te vinni az őszi forgal
szefoglalja a vasútüzemi érte- mat. 
kezlet irányelveihez való hoz- Előre a vasútüzemi értekez
záállást: ,. . .  _ megértettük, tu- let irányelveinek megvalósitá
domásul vettük, végrehajtjuk." sával az őszi forgatom sike-

lgen! Megértettük, tudomá- réé-rtl 

- � Landler Je�ö Járómüjafító és az Északi Járóinüjavitó dolgozóinak kezdeményezése • 
ből.) ' Sok mozdony áll jelenleg 

I 
vállalták, ho.gy a köv,;itkezrí 

műhelyi, vagy fütéílházi javítás mozdonyok javítását hat-l.riJő A PfCSI IGAZGATOSAG alatt, Ez hátráltatja a túlsúly- _ . . 
TERtJLETtN továbbítást, az összekapcsolt elott befeJezik: 

is a vasutasnapra és az alkot- :��1r;
at

fe�d:t�tiat
1

:::; ja!tó 1:
1

�::b�:�yi J�;:!= mány ünnepére való készülődés ha,1tasat. A mozdonyh1ány ku- tó , 411 442 ám , mozdo-jegyében emehk teliesítmé- lönösen a budapesti és a szom- �g . , . · sz u 
. nyeiket a dolgozók. A pec,;1 bathelyi igazgatóságnál okoz nyat Juhus �O. _helyett 

.
25-re, 

fűtőháznál Darazsac Ferenc nehézséget, A Landler Jenő a 424.154 szamut augusz.t1s 2. 
mozdonyvezető, Prdkop Gyula Járóműjavító ÜV és az F:szaki helyett július 28-ra, a 324.336 
és Panta Sá-ndor fütókkel az Jár&műjavító ÜV dolgozói számút augusztus 15. helyett 1951. számú gyorstehervona- megértették, mennyire fon�ns, augusztus 5-re a budapesti tot álland�an túls?lly_�. me- 1 h�gy a, mozd�ny�a:'itások m1- igazgatóság 424.210-esét au· netrendszennt tovabb1t1a, , A ne1 elobb elk�zi.11Jenek, ezért gusztus lO. helyett július l4-re, napokban 21 5 tonna túlsuly-

1 
a vasutasnap es az alkotmány 9 - - , - - . • lyal és 30 perccel , korábban ünnepe tis'\teletére, a v.'3.sút·- �:-4

_-
789-eset Juhus 31. nc?l,,e.t 

közlekedett. A pécsi távírda- üzemi értekezlet célkit:i�ései- Julíus 25-re. 
műhelyben Nemes István nek megvalósítása érdekéb"n Az Északi Járómű.javító a 

A vasútüzemi értekezlet tiszteletére 

'·t
: 

budapesti igazgatóság 328.670 
számú mozdonyát szeptember 
14, !helyett augusztus 10-re, a 

376.540 számút augusztus 31.  
helyett augusztus 10-re, 

a 328.007-est október 10. helyett 
szeptember 10-re, a szombathe
lyi igazgatóság 328.051 számú 
mozdonyát szeptember 2. he
lyett augusztus 10-re, a 
324.803-ast augusztus 28, he
lyett augusztus 10-re, a 
327.122-est augusztus 19. he
lyett augusztus 10-re. 

A vállalt határidők azt je
lentik, hogy a két járómüja� 
1:itó a megjavított gépeket 
erre az idÖPQntra kiadja a fű.
tőházakna'k. 

A Landler Jenő JáTómúja• 
vító ÜV és az F:szaki Járó
mű.javító ÜV dolgozóinak kez
deményezése szolgáljon köve
tendő például a többi járómii.
javító és va!a,me[l,nyi va.su.tas 
dolgozó részére. 

Megnyílt a berentei szénpályaudvar 

A szentendrei Vontatási Ozemfő nökség dolgozói a vasútüzemi ér"
tekezlet tiszteletére elkészítet ék a 93 099. számú múhelykocsit, 
9S OOO forint értékben és ezzel 1 14 százalékra teljesítették elsö 

félévi tervüket, 

Július l-én ünnepélyesen 
megnyílt a berentei szénpá
li, audvar, hazánk egyik legna
gyobb ipar! vasútállomása. Ide 
fut be Borsod megye csaknem 
egész széntermése és osztá
lyozás után irányvonattal 
megy tovább az ország min, 
den részébe. Az armosbányaí 
vonalról a deltán át, Kazinc
barcika érintése nélkül érkez
nek a szerelvények_ A pálya
udvar rendeltetése a központi 
szénosztályozó kiszolgálásán 
kívül az épülő és részben már 
üzemben lévő Borsodi Erőmű 
kiszolgálása. Mind a két fel
arlat óramű pontosságú mun
kát követel az állomás dolgo
zóitól. Hogy ezt a munkát ilyen 
módon elláthassák, a pártta-

gok lndítványára komplex• 
brigád szerződést kötöttek a 
szénosztályozó és az Erőmű 
dolgozóival, 

A munka a kezdeti nehéz� 
ségek ellenére jó eredmények
kel indult, dolgozóink azon
ban szeretnének még jobb tel
Jesítményt elérni. Az a vá
gyuk, hogy tapasztalatcsere 
céljából meglátogathassanak 
egy hasonló adottságú hazai 
pályaudvart. Ezenkívül szeret. 
nének párosversenyre lépni 
valamelyik népi demokratikm 
ország hasonló szénpályau.dva
rávllt. Kérik a szakszervezet 
\ezetőségét, hogy támogassa 
törekvésüket. 

Miklós László intéző, 
Berente-szénpályaudvar1 
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,,A munka termelékenységének emelésével nem idegent gazdagítunk, 
hanem népünket, hazánkat, önmagunkat'' 
- Új komplexhrigád-szerződést írtak alá a stu.revói és szobi vasutasok -

Büs�e. bátol"ftó é!"7.és látni a 

I 

a„ dolgozó .. �a�sztság művelte 
I 

sági vezetőink naJzy figyelemvon�tból a kepékbe rakott ga- foldek. Külono.sen a határ kö- me1 kisérik a hatál"áilomások bo�t, a zö�delő k_pásokat. a ze!ében érezni igazán. hogy dolgozóinak tevékenységét és gyumölcsét erlelő fákat. a vég- mennyire fontos az. hoJ1Y idő- minden támogatást megadnak tel� burgonya- és cukorrépa- ben. i:(Yorsan és biztosan ke- munkájukhoz. Alig múlt két �blákat. A vasutasokat arra riiljenek a termelt javak új hónapja, hogy elvtársi együttfigyelmezteti a vonalak mentén rendeltetési helyükre. Hiszen működés szellemében vizsgállá�tt mezőgazdasági és ipari sokszor nem is egy ország. ha- ták felül Sturovo és Szob hate�enység, hogy egyesítse nem több állam határán lép tárállomások munkáját. Most. ereiet ezelrnek a termelvé- át a küldemény. hogy erősít- július 13-án tartott aktíva érnyeknek. áruknak zavartalan se népi demokráciánk gazda- teke?Jeten ismét ö&szeültek a elszállítására. sági életét, a dol!(ozó nép jó- csehszlovák és ma,:(Yar vasuta
Amerre csak elsuhan a ma

gyar küldötméget vivő vonat, 
m intha ilyen üzenetet tolmá
csolnának a J1Yárak, a �-ek. 

létét. A határállomásaink ie- sok küldöttei. hogy a taPaszta
lentősége egyre nő a nagy latok felhasználásával. az ui tranzito-. export- és importfor- követeiményeknek megfe'elő 
galom lebonyolításával. Nem I szocialista versenyszerződést 
véletlen ha politikai és gazda- kössenek, 

Mnnkaverse-yel erősÍtjük a békét 

StuT'OVO határállomá:;t erre győztek. de a második ne
az alkalomra csehszlovák és gyedévben a sturovóiak visz
magyar zászlókkal és jelmon- szaszerezték a zászlót, 
dal.okkal díszítették fel. A vá- Rusnak elvtárs a továbbiak-rocska lakossága nem volt rest 
kiJ'önn· - 1 . d el- ban részletesen beszámolt a 

.. 1 _a pa l au varra. s . . csehszlovák vasutasok ió mun-vegyulm a magyarokat varo ká" -1 , h 'vt ! l r· vasutasok közé. és amikor az J�ro es arra I a e a 1-
érsekújvári fűtőház fúv6s7.e-- gye,met. hogy 
nekarának pattogó indulója a ke:zd!mény�ések és � 
mellett befutott a különvonat. 

l 
aktlvltas területén meit 

hosszantartó. lelkes ünneplés- van rejtett tartalék, 
ben részesítették a vendéiseket. bátran tárják feJ ezeket. Hi
A magyar küldöttséget - báztatta. hogy a mun.kaver-

Jb értekezlet elnökséqe. Balról Jobbra, Boqyó Góza, Lindner Jó
zsef, Hor'váth István, A. Novotny, Gróf Jóuef, Vaelav Kohout, Jozef 
Holar', Anton Balázs, Boqnál" Imre, Pavol Rusnak és Arató Károly 

elvtársak. 
(Németh Gyula felv.) 

Boaflár Imre elvtárssal. a vasút senyt még sokan formáli.<san 
politikai főosztály vezetőjével értelmezik. A gazdasági veze
az élen -. Jozef Holá-r elvtárs. tók a verseny nép,szerűsítésé
a csehszlovák közlekedési mi- re, elterjesztésére nem tesznek 
niszterhelyettes. a vasút poli- meg minden tőlük telhetőt. A 
tikai főigazgatóság vezetője munka minőségét is joggal éri 
üdvözölte. A két nép vasutas bfrálat. Uizy látia. hogy hason
fiai régi barátokként köszÖn- ló a helyzet Szobon i6. Ezért 
tötték �ást. szükséges. hogy új szocialista 

Két autóbusz szállította be munkaversenyszerződést kös
a magyar és csehszlovák vas-

, 

senek. 
utasokat a három kilométer- A tervezet ismertetése után 
nyire lévő új kultúrházhoz. A han!(oztatta. hogy a két ha
nagy színházteremben. a dí- tárállomás versenye nemcsak 
i;z,es elnöki emelvény mögött az állomás dolgozóinak. hanem 
szlovák és mazyar nyelven ez mindkét állam vasúti vezetői

nek ügye is. Csakis így lehet 
biztosítékot taiálni arra. hogy 
a verseny ga7.dasági eredmé
nyei jobban kialakulnak. A 
verseny tapasztalatait felhasz
nálva. a legrövidebb időn be
lül a gazdaság:osság alapjaira 
keli helyeznünk a többi határ
állomásaink szocialista munka
versenyét is. Ezeken a helye
ken is el kell érm a dolgozók 
magasabb termelékenységét. 
Hiszen a munk- termelékeny
ségének emelésével nem ide
gent gazdagítunk, hanem né
pünket. hazánkat. önmagunkat 
- fejezte be beszédét Pavol 
Rusnak elvtárs. 

Ezután Bognár Imre elvtárs 
szólt az értekezlet részvevői
hez.. - A magyar és csehszlo
vák népet a szabadságért foly
tatott évszázados küzdelmek 
közös hagyományai fűzik ösz
sze, - mondotta - me!y a 
testvéri kapcsolat fejlesztésé
vel állandóan erősödik. szilár
dul. Ezért nekünk. vasutasok
nak is mindent meg kell ten
nünk. hogy népeink testvéri 
kapcsolata. gyümölcsöző 
együttműködése. ereje növe
kedjen. és egyre eredménye
sebb legyen. Ez az értekezlet 
is kifejezője annak, hogy a 
csehszlovák és a mam•ar vas
utasok a vasút munkáiáért 
nemcsak egy országon belül ér
zik a felelősséget. hanem más 
népi dem� :�ratikus ország né
peinek boldogulására. (ej'.ődé
sük elősegítésére is gondolnak. 
De egyben ltifetezóje annak is. 
hogy a szocializmus építése és 
az internacionalizmus eszméje 
egymástól elválaszthatatlan. 
Nem lehet eredményesen szol
gálni a szocializmus építésé
nek ügyét. ha nem fejlesztjük 
dolgozóinkban a nemzetköziség 
magasztos eszméjét. Bognár 
elvtárs ezután arról beszélt. 
hogy milyen jelentősen segíti 
a két ország vasúliainak mun
káját ez a kapcsolat. 

a felil"at állt. Suta.zenim ui,er
nujeme mier! Munka-versen11-
n11et erősitjük a. békét! ts a 
két nép vasutas fiai hozzálát
tak. hogy tartalommal töltsék 
meg a felhívást, hoior az eddi
gieknél is eredményesebb mun
kával biwnyíthassák: egyek a 
béke erősítésében. 

Közös ügyünk a hi.hák megszüntetése 

Az értekezlet elnökségében 
foglaltak helyet Jozef Holá.r és 
Bognár Imre elvtánakon kí

vül Mate; Bucik, a Szlovák 
Kommunista Párt Központi 
Vezetőségének titkára. Anton 

Balázs. a Szlovák Vasutas 
Szakszervezet elnöke. Va.cla.-v 

Kohout, a Csehszlovák Vasutas 
Szakszervezet elnökségének 
tagja. Pavol Rusnak. a po� 
nyi vasútigazgatóság vezetoJe: 
a magyar vendégek közül Bo
gyó Géza a vasút politikai fő
osztály · hejyettes vezetője, 
Gróf József. a Vasutas Dol
gozók Szakszervezetének tit
kára, Lindne-r József. a ��r
galmi szak05ztály vezetoie. 
Arató KároZu. a budapesti 
igazgatóság vezetője és :öbbe_n 
az élenjáró csehszlovák es 
magyar vasutasok közül. 

Anto- Balázs elvtárs melel! 
üdvözlő szavai után Pa-v'?l 
Ru.snak elvtárs emelkedett szo-
1.ásra 

- Szob és Sturovo állomás 
dolgoz.ói - mondotta többek 
között - még 1953 februárjá
ban szocialista szerződést kö
töttek, hoizy elvtársi együttmű
ködéssel. a proletár inte:na
cionalizmus szellemében mind
két állomás új útra. - éspe
dig a hibák leküzdésével. a 
lehető Iegnaizyobb teljesítmé
hyek elérésének útjára lépjen. 
Ebben az esztendőben. az ebó 
neitredév eredményeit figye
lembevéve. a szobi vasutasok 

- A hiányosságok csak a 
I 

kommunista oártok vezetésé
pártszer_ű. k�:csöt;�. �egítség. vel a nemzetköziség elmélyí
�
-

bará_h egyut!rouködes alap- tése. a világbéke megteremtéJan szunteth;tok �eg - �on·
, 

,_e útján - fejezte be felszó-dotta. Szob alloma---, mmden. . . . . 
szolgálati ágnál vannak kom- lalasat Bognar elvtars. 
munisták, akik valamennyien TTtána Jozef Holár elvtárs. 
élharcosai kell, hogy legyenek miniszterhelyettes szóla'.t fel. 
a testvéri összefogás. az elvtár- Hangsúlyozta, hogy Szob és 
si együttműködés megteremté- Sturovo versenye meghaladja 
sének. Ennek ellenére előfor- a helyi kereteket, mivel köz
dult, hoey nem egy esetben vetlenül összefügg a többi ha
Indokolatlan ellentéteket. a tárállomás - Decin. Bad Schan
Sturovo állomás szembeni dau közötti versennyel. 
rosszindulatot. sőt kismérték- Éppen ezért a megkötendő 
ben bár -, de tőlünk. kom- szerződésre úgy kell tekinteni 
munistáktól idegen - sovinisz- mint a magyar, csehsziovák 
ta, nacionalista megnyilvánu- és a német Demokratikus Köz, 
lásokat lehetett tapasztalni. társAság vasutasainak verse
nyen jelenségek ellen közösen nyére. 
iiss7..e kell fogni és ki kell kü
szöbölni azokat. Minden te
kintetben segíteni egymáson. 
biztosítani •vasútjaink jó mun
káját és ezen keresztül né
peink állandó felemelkedését 
- ez az elérendő cél. Ezt kell 
nekünk. pártszervezeteink. tö
megszervezeteink. a vasutas 
kommunisták segítségével le
hetővé tenni. 

Végül a kommunista vas• 
utasok kötelessége:ről beszélt. 
hangsúlyozva, hogy a felvilá
!(OSító munka mellett 

döntő a kommunisták, az 
öntudatos dolgozók példa-

mutatása. 
Szob és Sturovo test.vén ösz
szefogása újabb példája annak. 
hoizy a népi demokratikus or

- E ve1·sen11re nem nézhe
tünk csupán aazdasáai szem
pontok ala.pján, - mondotta 
- hanem Látni kell iaen naau 
politikai je!entöséaét. Nem vi
tás, hogy a megkötésre kerü·ő 
Rzocialista versenyszerződé,, 
egyike azoknak a fegyverek
nek. amellyel nemcsak a vas 
úti forgalom minőségét fej
lesztjük de amellyel jelentősen 
segíthetjük nemzetgazdasá
gunk fejlődését. védelmi ké
szültségünket, a béke ügyét. 

Holár elvtárs beszéde végén 
biztosította a két határállomás 
dolgozóit. hogy a csehsz:ovák 
vasútügyi minisztérium min
den segítséget megad ahhoz. 
hogy a határállomások verse
nye a szerződés pontjai szerint 
betöltse szerepét. 

szágok dolgozói. közöttük a - Kívánom. hogy a sturovói 
vasutas dolgozók is. eredmé- és szobi vasutas dolgozók ver
n.yesen haladnak tovább a senye állandóan mélyítse és 

erősítse a magyar és csehszlo- Holár elvtárs -. hogy a Ma
vák vasutasok közvet:en. igaz gyar Dolgozók Pártja és a 
barátságát. Kívánom. hogy a Csehszlovák Kommunista Párt 
magyar él! csehszlovák nép vezeté5e me:lett népeink közö
szövetségének ereje a mi mun- sen még nagyobb és gyorsabb 
kánkon keresztül is állandóan eredményeket érjenek el a 
erősödjön. És végül kívánom szccializmusért és a békéért 
- fejezte be beszédét Jozef vívott harcukban. 

Még jobb ere1lményt 
c:sak együttmli:ködéssel érhetünk el 

Az értekezlet szünetében a I szakszervezeti szerveinek, 
magyar vasutasokat testvéri hogy munkájukban megértően 
közvetlenséggel vették körül a támogatták a dolgozókat. 
csehszlovák vasutaook. 

Szünet után elsőnek Péter 
Arpád elvtárs. Szob á'.lomás
főnöke állt fel szólásra. Elmon
dotta, hogy az előző komplex
bri!(ád-szerződés segítette hoz-
1.á al:omásukat az élüzem-szint 
eléréséhez. Az új versenyszer
z6déstől még több segítséget 
v•n·. Ismertette Szob á!lomás 
munkáját és megelégedéssel 
állapította meg. hogy a leg
utóbb, t�lftlkozó után erősöd
tek a kapcsolatok. Különösen a 
műszaki szolgálat területén 
van javu:ás. Szigorúnak tar
totta a jelenleg érvényben lé
vő PPV szabályokat, mert hi
szen két baráti államról van 
�zó. Javítani kell a rakmintán 
túl érő szállítmányok kezelésé
ben is, mert em:att hosszabb 
id,•ig tartózkodnak engedély
revárás miatt ezek a kocsik. 

- Szocialista versenyszerzó
dPsünk egy·k pontia - mon
dort.i Wbbek között - a túl
súlyos mozgalom kiszélesíté
s.-re vonatkozó vállalás. Hiba 
az, hogy a Szol>---Sturovo kö
zötti fordában köz:ekedő 375-ös 
gép terhelése csupán 1400 ton
na. holott nem eJzy esetben 
2000 tonnán felüli terheléssel 
érkezik állomásunkra a sturo
vói elegy. Emiatt sokszor v:sz
szamarad az e· egy a Szobra ér
kező zárt kilépő vonatoktól. 
Itt várják a legnagyobb seizít
séget. Hiányosságként említet
te, hogy a mozdonyok nem 
fordulnak minden esetben a 
határforgalmi egyezményben 
megállapítctt három óra lefor
e:ása a'att. Itt nem ritka a 
rossz munkaszervezés mindkét 
fél részéről. Javasolta közbe
váltó személyzet beállítását. 
Péter elvtárs végül köszönetet 
mondott a két áílomás párt- és 

Horváth István elvtárs. Stu
rovó állomás főnöke szlovák és 
magyar nyelvű beszédben is
mertette az állomás végzett 
munkáját. történelmi vissza
pillantást vetve az elmúlt esz
tendők munkájára. A jó 
együttműködés következtében 
Javult a vonatok menetrend
szerinti közlekedése. Előfor
dult ezelőtt, hoizy ezer percet 
is késtek. Ma már mindez a 
múlté és ezt nem utolsósorban 
a versenyszerződésnek kósZÖn
hetjük. Elismeréssel em.éke-
7.ett meg a szobi forgalmisták
ról, elsősorban Na® elvtárs 
<érdemeiről. Hangsúlyozta. hogy 
a munka feltéte:e az elegendő 
!(ép és hogy az induló vona
tokba olyan kocsikat ne soroz
zanak bP.. ami nem odavaló. 
Végül reményét fejezte ki. 
hogy a két állomás vasutasai 
llZ új versenyszerződésben vál-
1a· t kötelezettségeiket mara
dék nélkül teljesítik. 

Utána Anton Balázs elvtárs 
a dolgozók nagy tetszésnyi!vá
nitása közepette felolvat'ta 
több magyar határállomás üd
vözlő táviratát. 

Ebéd után Jozef Földi 
P]vlárs, Sturovo állomás tola
tásvezetöje szólalt fel. -

Illem akarunk régi módon 
élni. nem is akarunk régi 

módon dolgozni 
. .:.... mondotta. A versenyben 
vannak nehézségek. amelyeket 
a két állomás dolgozóinak 1� 
kPll gyűrni. Ilyen hiányo.ssá
l!Ok: az élők nincsenek egy 
rsoportba sorozva: sokszor 
több. mint egy utánfutót 
akasztanak a vonat végére és 
helytelenül sorolják be a tűz
ves7.élyes kocsikat. 

A kommunisták járjanak az élen 

Arató Károly elvtárs. a bu-
r 

ja nem volt eléJ$éges, mint 
c!apesti vasútigazgat�fut ve.ze- ahogy nem volt elégséges az 
tője beszédében utalt arra. értékelés színvonala sem. Ta
hogy az országhatárok nem nu!tak bw:e és a jövőben a 
]P�etne� töréspontok. Ez a sze- tömegmunka megjavítása melm7ly- es te?ervonatok �ori;al- lett az egyéni versenyekkel. a mara egyarant vonatkozik. Ha . • _ , . 
Rikerül meggyorsítanunk a ha- dol�ozok megnyeresevel seg1tik 
táron átmenő élők. romlandók maid a versenyt. 
futását. a vasutasok közvetle
nül is jelentős segítséget nyuj
tanak a két nép gazdaságának 
erősítéséhez, mert rossz szál· 
lítás következtében nem követ
kezik be értékcsökkenés az ex
portáruknál. Beszédében meg
emlékezett a Komáromban lé
tesített UJ közös határállo
másról. és annak a reményé· 
nek adott küejez.ést. hogy ha
sonló közös határállomást lé
tesítenek Sturovóban is. Nem 
szabad előfordu:ni olyan ese
teknek - folytatta -. hogy a 
napi megállapított vonatok 
helyett kevesebbet adjunk 
át, álljanak a szobi kilépő 
vonatok és külön fáradsá
gos munkával kelljen ki

Gróf József elvtárs. a Vas
utas Dolgozók Szakszervezeté
nek titkára fe:szólalásában az 
üzemi bizottságok feladataival 
foglalkozott. Hangoztatta. hogy 
a két határállomás tapaszta
latait át kell adni a többi ha
tál",Uomások dolgozóinak is. A 
munkaverseny agitációiának 
egves kérdéseivel. a szakszer
vezeti aktívák munkájával fog
lalkozva, arra kérte a két ál
lomás szakszervezeti bizalml
iait. hogy a oártszervezet irá
nyítása alatt lendü:etesen ve
gyenek részt a vállalt verseny. 
pontok teliesítésében. legyenek 
valóba·n a termelés gazdái az 
á:lomáson. 

szedni az élőket, a gyorsan Garaba elvtárs. a szobi Jmm
romlandókat. A2. elkövetke- munista aktívák üdvözletét tol
zendő hónaPok is erősek !esz-
nek. Hiszen a mezőgazdasági 
termékek. a Jugoszláviából. a 
népi demokratikus országok
ból érkező tranzit-forga'om 
egyre nő és különös súllyal ne
hezedik Szobra és Sturovóra a 
forgalom ellátása. Ezért van 
szükség a teljes megértésre. 
Ezért ü'nek kommunisták az 
értekezleten. hogy még maga
sabb színvonalú versenyben 
biztosítsák a nyári és őszi for
galom határállomási feladatait. 
A győztes mindkét országban 
a szocializmust építő nép lesz 

fejezte be felszólalását 
Arató elvtárs. 

mácsolta. Hibáztatta. hogy 
pártszervezetük nem vette fel 
a közvetlen kapcsolatot a stu
rovói pártszervezet.te!. pedig 
a két határál:omás pártszer
vezetének a kapesolata csak 
előre viszi a munkaverseny 
iigyét. 

Szálai József. Szob állomás 
üzemi bizottságának elnöke az 
üzemi bizottságok munkájának 
megjavítását helyezte kilátás
ba. Tenk Dezső e'.vtárs. Ko
márom állomás főnöke. aki ta
pasztalatcserére érkezett Stu
rovóba - üdvözölte ezután a 
csehszlovák vasutasokat. Ko
hout elvtárs felszólalásában a 
formaJzmus leküzdését he
lyezte előtérbe. Hiányolta. 
hogy minden előrehaladás el
lenére sincs kellően a:átá
masztva a verseny. ha nem áll
nak a tömegek ténylegesen 
mögötte, nincsenek ellenőriz• 
VP a munkálatok. vagy ha 
he· :,--telen az értékelés. Nehéz 
IP!adat volt meggyőzni a szak
Rzervezeti vezetőket en-ől. de 
ma már konkrét esetek kao
rsán belátták. hogy ez nem 
mehet így tovább. Ma már 
egyetértően harcolnak és oo-
1 i tikai tömegmunkával segítik 
a szocialista munkaversenyt. 
- Nem akarunk vonalainkon 
roha többé fasisztákat szállí
tani - mondotta. - Azok a 
vágányok. amelyek összekötik 
országainkat. a béke vágányai 
és a béke vágányai is marad• 
nak. Erről mi is kezeskedünk. 

Ezután Péter és Horváth 
Plvtársak ismertették magyar 
és csehszlovák nyelven a ver
senyszerződés tervezetét. Al. 
értekezlet részvevői elfogad· 
ták a javaslatot. majd sor ke
rült a szerződés ünnepélyes 
aláírására. Anton Balázs végül 
�övid beszéddel bezárta az ér
tekez · etet. Köszönetet mondott 
a munkában résztvevő bizott
ságnak. 

A versen.vszerzódés min• 
den pontjának beta.rtását 
saját ügyünknek tekintjük. 

- mondotta - mert vala
mennyien tisztában vagyunk 
azzal, hogy a mi szeretett pár
tunk, nagy munkásosztályunk 
d,csőséges előhada. figyeli a 
mi harcunkat. és bízik a küz
delem sikeres megvívásában. 
Szinte naponk.int érintkezünk 
majd a dolgozókkal. belevetjük 
minden tudásunkat és erőnket. 
hogy pártjainJc b'zalmát és 
becsü·ését továbbra is meg
tartsuk és ha lehet. még öreg
bítsük. Igérhetem. ho!nl a vas
utasnapen nem kell szé1111en

keznünk, felemelt fejjel állha
tunk. magyar és cseh uasuta

sok. dolgozó népünk, pártunk 

és kormánuunk eté. 
A sturovól értekezleten 

résztvevő magyar küldött-ség 
mé" sokáig ei;yüttmaradt és 
gyönyörködtek az érsekújvári 
és szobi vasutas kul túregyüt
tes kitűnő műsorában. 

A magyar küldöttsél! azzal 
a;, érzéssel tért vissza. hogy a 
sturovói és szobi versenyszer• 
ződés megkötésével az új mun
kagyőzelmek alapjait és kibon
takozási Jehetőséi;eit megte
remtve, a két nép vasutas fial 
jelentősen sel{Ítik maid a 
csehsz.ovák ÉS magyar vasutak 
zavarta!an egymásközti for
galmán2.k lebonyolítását. a l,ét 
nép barátságának elmélyítését. 
felemelkedését. 

Anton Bilka. elvtárs. Sturovo 
üzemi bizottságának taltia ön
bírálatában elmondotta. hogy 
jobb lett volna a verseny, ha 
a tömegmunkára és a napi ér
téke' ésre több súlyt fektettek 
volna. A szakszervezet munká-

Horváth István elvtárs, Sturovó állomás f'5nöke aláirja az új szo
clallsta versenyszerzödést, Mellette balról Jobbra: Arató Károly, 

Lindner Józser ts Anton Balázs elvtársak. 

(Németh Gyula felv.) 
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A jól kiterhelt vonat a leggazdaságosabl> A gyors kocsimozgatás emeli a termelékenységet 
Korántsem új téma a vas

utas dolgozók előtt a vonatter
helés kérdése. Rendeletek, fel
hívások és legutóbb, de nem 
utolsósorban a vasútüzemi ér
tekezlet határozatai hívták fel 
a figyelmet arra, hogy a gaz
daságos szállítás alapja a vona
tok teljes k:iterhelése, a túlsú
lyos mozgalom fejlesztése. 

tással, akár síktolatásal tör
ténik a vonat összeállítása -
az egyik legfontosabb az él
üzemszint teljesítését és a dol
gozók premizálását döntően 
befolyásoló tényező a kocsiki
futás. Tehát fontos, hogy az 
irányvágányok, illetve a klhú
zóvágányok mielőbb felszaba
duljanak. A kiterheletlenül in
duló vonatok rendszerint nem Most, a nyári forgalomban -yiszik el egyszerre az összes legerősebben igénybevett bu- elegyet. A részben már foglalt dapest-szé!kesfehé1-vári vonal vágányok egy-kettőre megtelhelvzetét vizsgáljuk ebből a nek, ami akadályozza a további szempontból. vonatok rendezését összeállí
tását. A gurítódombok teljesít
ményét nagymértékben befo
lyásolja, ha „kis fogásokat" 
kénytelenek felhúzni. Világos 
tehát, !hogy csak nagyobb vo
nategységek közlekedtetésével 
lehet jó eredményt elérni a ko
csikifutásnál, az egyik Jegje
lent&ebb tervtényezőnél. 

A gazdaságosság s a vasutas 
dolgozók egyéni érdeke is meg
követeli tehát, hogy kevés gép-

pel sok elegyet közlekedtes
sünk a menetrendben előírt 
idővel. Ezt a célt csak úgy tud
juk elérni, ha a mozdonyveze
tők megbízható, jól karbantar
tott gépükkel súlytöbbletet vál
lalnak, de ugyanakkor betart
ják a menetidőt is, nem úgy, 
mint sok esetben kijelentik: 
vagy túlsúly, vagy menetidő. 

Az öszekapcsolt mozgalom 
adottságainak alapos kilhaszná
lása sok javulást hozhat a vo
natok terhelésénél, s a jelen
tős mértékű nyári előszállítá
sok lehetővé teszik, hogy az 
elegy késedelmes továbbítása 
nélkül minél több túlsúlyos vo
natot közlekedtessünk. A vas
útüzemi értekezlet határozatá
nak értelmében küzdjünk 
azért, hogy egyébként is túlter
helt vonalainkat ne terheljük 
feleslegesen „könnyűsúlyú" 
vonatokkal, s hogy meglévő 
mozdonyparkunkat a lehető 
legésszerűbben használjuk ki. 

Megszokta már az újságíró, 
hogy Budapest-Vizafogón a 
főnököt ne az irodában, ha
neJn a vágányok között, a rak
tár tájékán, vagy az ipartele
pek körül keresse. Antal elv0 

társat most is az állomás fel
ső végén találjuk, de ezúttal 
szokatlan szerepben: a. tolatást 
vezeti. 

Nem fiatal ember már, mégis 
fiatalooan mozog, sz.éles moz
dulatolclml adja a jelzéseket. 
Józsvai elvtárs, forgalmi szol-

gá lat tevő kocsirendezöi szere
pet tölt be mellette. Csodálko
zó tekintetünkre ez a főnök fe
lelete: .,Magad uram, ha. szol
gád nincs." 

Nem panaszképpen mondja, 
inkább mentegetőzve. Mert hát 
a szükség törvényt bont, nyár 
van, aratási idő, az emberek
nek ki kell adni a szabadságot, 
hiiSzen le kell vágni odahaza 
azt a kis gabonát. Az aratás 
nem várhat, az ország kenye
réről van szó. 

Kevesebb, de nem könnyebb munka 

Zentai elvtárs, párttitkár 
szerint az igazgatóság is ludas 
abban, hogy a főnök és a szol
gálattevő kénytelenek végezni 
a tolatást a gépkjsérővel 
együtt. Az északi összekötő' 
vasúti híd megnyitása után 
ugyanis, amikor megszűnt a 
Sztálin-hídon a vasúti szállítás, 
a 1étszámc;;ökkentés mellett 
elvették Vizafogótól az egyik 
tartalékot is, azzal, hogy ki
sebb lett az állomás forgalma. 

Amikor meggyőződtek róla, 
hogy mégis szükség van rá, 
visszaadták ugyan, de tolató
személyzetet elfei,ejtettek hozzá 
adni. 

Két nap, július 5-e és 6-a 
vonalgrafikonját tanulmányoz
tuk. Elöljáróban tudnunk kell, 
hogy a vonal nehezebb ter
helési szakaszának, a III/b 
szakasznak a 411-es mozdo
nyokra előírt terhelése 30 ki
lométeres sebességnél 1118  
tonna. A két napon összesen 
47 tehervonat közlekedett a vo
rialon, é6 ebből mindössze öt 
vitt az előírtnál több súlyt (a 
gyorstehervonatokat ezúttal fi
gyelmen kívül hagytuk), a töb· 
bi vonat kisebb-nagyobb mér
tékben a temelésen alul ma
radt. Hatodikán például a 1272-
es 575 tonnát, az 1279-es 719 
tonnát, az 1263-as pedig 503 
tonnát továbbított. 

Meddig marad a miskolci igazgatóság az utolsó helyen ? 

Ilyen körülmények között is 
megy a munka, bár pillalatnY.i
lag csak a fenti kényszermeg
oldással. Kétségtelenül keve
seob lett az állomás dolga, de 
nem könnyebb. Mert azt az 
energ;át, annit a Sztálin hídi 
szükségfargalom megszünteté
se felszabadított, most a válla
latok gyarsabb és pontosabb 
kiszolgálására., a mul'lika minő
ségének javítására fo-rdítják. 

4212000 - söt jówl több . . .  

A miskolci igazgatóság rium részéról a tervek hely-
egyik. faliújságán régi cikk telen megszabása. 
porosodik. Arról ad számot, Nézzük az egyiket. Kemény 
hogy az igazgatósál(ok egy- fából faragták az igazgatóság 
másközötti versenyében ápri- vasutasait. Nem félnek meg
lisban Miskolc a hatodik lett. foi:ni a munka nehezebb vé

Még „jó"', hogy a cikk nem gét. Most is nyolc állomás, 

veszti el aktualitását _ mond- három fűtőház, két pályafenn-
tartási főnökség teljesítette az 

ják fájó gúnnyal a dolgozók. élüzem-szintet. A1; egyszerű 
A miskolci igazgatóság ja

nuárlban a negyedik, február
ban ötödik, március, április, 
májusban a hatodik helyen 
végzett a versenyben annak 
ellenére, hogy teljesítményei 
egy-két tényező kivételével 
hónapról hónapra javultak. 
Szinte közmondássá vált Mis
kolc térségében, hogy ,,az 
eredAnényeink javulnak, a. he
lyezésünk 'l'Oll'llik". 

munkával teljesíthetők. Néz
zük meg most, más igazgató· 
ságnál hogyan teljesítik a 
tervet? A kereskedelmi ténye
zők közül a rakodási idő tervét 
a debreceni igazgatóság VI. 
osztálya globálisan az első hó
napban 172,5, a másodikban 
156,4, a harmadikban 170,2, a 
negyedikben 175, az ötödikben 
166,4 százalékra teljesítette. 

Korábban a zsúfoltság miatt 
SZÓ sem lehetett arról, hogy 
1.tgyanabban a műszakban cse
réljék a kocsikat a raktári vá
gányon. Most, ha reggel beál
lítanak 15-16 kocsit - szigo
rúan megválogatva, hogy gön
gyölegeinek megfelelő kocsit 
kapjon a Fűszer és P:dességk,e
reskecwlmi Vállalat, kényes 
bútorainak a bútorraktár, be
ázástól féltett árulnak a papír
raktár stb. - ezek két-három 
óra alatt „kiszorulnak" he
lyükről. Ekkor a rakottakat 
már húzzák is kifelé, teszik vo_ 
natba, ugyanakkor beállítják 
helyükre az újabb 15-16 ko
csit. Ha vonat érkezik, a szét
rer.dezést azonnal megkezdik, 
s mivel most bővebben van 
hely, a durva rendezéssel egy
idejűleg a finamre-ndezést is 

elvégzik a. sztima.dásolc szerint. 
Van vállalat, amelynek vonóra, 

van, amelynek tolóra kell ven
ni a kocsiját. Az így szétren
dezett kocsikat azonnal be tud
ják állítani a telepre. ' 

A jóminóségti munka 

hatása 

Meggyorsultak a kihúzáso� 
is, ezért a vállalatok „rászok
tak" hogy pontos kijelentése
ket 'adjanak. Azelőtt beállítás 
után 4--5 órával már adták a 
kijelentést, akkor is, ha a ra
kodást még nem végezték el, 
mert tudták, hogy a tartalék 
8-10 órán belül úgysem jár 
arrafelé. Igy aztán a kocsitar
tózkodás az állomást terheltei 
Most nem fordulhat elő ilyes
mi, mert ha megkapják a je� 
l,entést, /wgy a kocsi üresen, 
vagy rakottan kihú.zha.tó; 
nyomban megy érte a tarta.iék.; 

A pontos, gyors munka kö• 
vetkeztében megnőtt az á!lo• 
más felvevő képessége. Május 
23-án megszűnt a Sztálin hídi 
forgalom, júniusban mégis 5254 
kocsi futott be az állomásra, 
míg például 1950 szeptemberé
ben - tehát már jól benne az 
őszi forgalomban -, csak 3581 
volt a kocsibefutás. 

A termelékenység növekedé
sében és a munka minőségének 
javulásában nagy részük van 
azoknak az áldozatkész, lelkes 
dolgozóknak, akiknek sosem 
kell kétszer mondani, hogy álL. 
janak: be a szabadságon lévők, 
vagy a ki nem egészített lét
szám miatt hiányzók helyére. 
A kommunisták és a díszesek 
járnak elől jó példával. Sas
hegyi Károly vezető váltóőr és 
Nagy Lajos váltóőr mindig szí
vesen vállalják a kocsicendezői 
munkát, ha szükség van rá, 
.Szőrös Antal kocsirendező és 
fiatal társai is gyakran ott 
maradnak, ha úgy kívánja a 
munka. A verseny az élüzem
szintért folyik, nem is remény
telenül, mert júniusban az 
igazgatóság állomásai között 
folyó versenyben Budapest-
Vizafogó az ötödik lett, 

f6 most nézzük meg főbb 
vonásaiban, milyen veszteséget 
jelentett a vasútnak, népgaz
daságunknak ezen a két napon, 
és csupán ezen a vonalon a 42 
temelésen aluli vonat. Minden 
vasutas tudja, hogy a moz
dony csaknem ugyanannyi sze
net fogyaszt akkor is, ha két
háromszáz tonnát továbbít, 
mint amikor az előírt súlyt vi
szi. A mozdony- és a vonatkí
rerő személyzet létszáma sem 
csökken, !ha kisebb terhelést 
visz a vonat. Egy mozdony 
szénfogyasztására a budapest
székesfehérvári vonalon hat
van mázsát számíthatunk (há
rom család átlagos téli szén
szükséglete!), ez összegszerűen 
mintegy 1140 forintnak felel 
meg. Ha ehhez !hozzászámítjuk 
a mozdonyszemélyzet és a vo
natkísérő szakasz munkabérét, 
csaknem 2000 forintot kapunk 
e;edményképpen, vagyis egy 
vonat üzem- é; személyzeti 
költsége ennyit tesz ki. Az em
lített 42 vonat legalább húsz
százalékos túlsúllyal közleked
ve. nyolccal kevesebb vonat 
indítását s 16 OOO forint meg
takarítást jelentett volna. Te
gyük hozzá. tlogy az összegben 
nem iszerepel az a megtakarí
tás, amit a kocsifordulóidő 
meggyorsítása, a többi közleke
dő vonat utazási sebességének 
emelkedése jelent. S mindez 
nem egy vonalon, hanem orszá
&!>S viszonylatban nézve, két 
nap alatt is milliós értékek el
vesztését jelenti. 

Mi az oka annak, Miskolc 
szinte .kibérelte magának a se
regJ1ajtó szerepet? Két ok le
hetséges. Az egyik: a munka 
nincs jól megszervezve, nem 
kielégítő az ellenőrzés, vagy
is rosszabbul végzik feladatu
kat, mint a többi igazgatóság 
dnlgozói. A másik: a miniszt.é-

dolgozók arcát elfutja a szé
gyenpír, amikor az igazgató
ság lemaradását olvassák, hi
szen minden igyekezettel azon 
vannak, hogy elkerüljenek az 
utolsó helyről. Ehhez azon
ban az is kell, hogy az igaz
gatóság ve;.etője, az osztályfő
nök elvtársak, az eddigieknél 
,sokkal jobban támaszkodjanak 
a dolgozókra, sokkal il1agyobb 
segítséget adjanak és ne szé
gyeljék átvenni a többi igazga
tóság jó tapasztalatait. 

A távközlő szol�latnál a 
beruházási és felújítási terv
teljesítés a budapesti igazga.tó
ságnál a következőképpen ala
kult: januárban 130, február
ban 137,5. márciusban 143. áp
rilisban 135,7, és májusban 132 
százalék, Vajon minden rend
ben va11-e a tervezésnél? Fe
szített, de reális terve van� 
minden igazgatóságnak? He
lyes lenne megvizsgálni. 

S2inte érthetetlen, hogy a Űj mezt kapnak a jelzők 

Aligha lehet beszédesebb bi
zonyítékát találni annak, hogy 
a jól kiterilelt vonat a leggaz
d�ágosabb. S ha még kerekeb
� akarjuk tenni a képet, ves-
1unk egy pillantást a vonal 
végpontjaira, az induló- és ér
kező.állomásra is. Az in
cluló-állomáson - akár guri-

A másik okot vizsgálva, fur- vasúti főosztályon nyugodtan 
csa kép tárul elénk. Ha meg• 

\ 
szemlélik a verseny ilyen ala

kérdezzük a miskolciakat, reé.- kulésát. A verseny azt a célt 
lisnak tartják-e a számukra is szolgálja, hogy felhívja a 
met)latározott tervet, szinte 

I 
figyelmet, hol a legnagyobb el

egyöntetű a válasz: a. tervek maradás. hol van szükség a 
feszítettek, de reálisak. Jó legnagyobb segítségre. 

A kisorozás nélküli javíféís eredményei Hatvanban 
A vasútüzemi értekezlet 

irányelvei szerint a belföldi 
kocsimegrakások száma 1954 
hasonló időszakához viszonyít
va szeptemberben 5,5, október· 
ben 10,5 és novemberben 
mintegy 2 százalékkal fog nö
vekedni. Hogy ezt a kocsi-

mennyiséget biztosítani tud
juk, elengedhetetlenül fontos a 
javításos kocsik állagának 
csökkentése, a jóminőségű ja
vítás meggyorsítása. Ennek tu· 
datában igyekeznek egyre 
jobb munkát végezni a hatva
ni fiókrnűhely dolgozói. 

Minél előbb adjuk vissza a kocsikat a forgalomnak 

A fűtőház kocsijavító részle-
, 

Jényege az, hogy kisorozás nél
ge 1952 júniusában tért rá a kül, 
Scseblikin-féle szovjet m�szer az állomási tartózkodás 

is. Jó lenne, ha megszívlelnék 
a hatvaniak példáját, akik 
1954-ben a Scseblikin módszer 
allcalmazásával 4206 kocsit ja
vítottak anélkül, hogy a ko
csit műhelybe kellett volna 
küldeniök. 

alkalmazására. A módszer alatt végzik a javítást 
--------------

Minimálisan 24 órát lehet 
számítani egy kocsikisorozás
sal történő javítására. A ko
csiálláspénzt óránl<ént 8 fo
rinttal számítva ez naponta 
192 forint. A 4206 kocsinál te
hát több, mint 800 OOO forint 
megtakarítást. értek el, hacsak 
24 órát veszünk alapul és nem 
számítjuk azt, hogy a vonat
ból kisorozott áruk, gépek, ter
melvények ugyanennyi órára 
történő kiesése újabb károkat 
okoz. 

Híradás egy rabamenti állomásról 
Szany-Rábaszentandrás ne

vét nem sokan ismerik az or
lZágban. Ha tudnak is róla, ez 
legtöbbször csak annyi: egy 
eldugott kis állomás a pápa
C80nla.i vonalon. 

A Mosonszentjánosi Cikória 
Műveknél már jobban isme
rik. 

- Na, ez olyan, mint a sza-
111/i cikória.! - ez a szólásmon
dás járja az üzemben. Tavaly 
a jelzett óra utolsó percében 
�t be négy vagon szanyi 
cikoria a gyárba. Ettől kezdve 
mondják arra, aki pontosan ér 
valahova. hogy „olyan, mint 
G azan11i cikória.". 

Az országban nem solt he
lyen termelnek cikóriát. Szany 
és Mlxuzentandrás ezek kö1.é 
a keve:.ek közé tartozik. A 
két falut a vasút választja el 
'Dlllástól. s közös állomásuk-
1'61 szillltják ősszel a termelők 
a cikóriagyökeret Mosonszent
Júiosra. 

A kis állomás - bár csak 
négy pár személyvonatja van 
._ nagy forgalmat bonyolít le. 

- Sok gab'onát, takarmányt, 
aertiat, vágómarhát szállítunk 
IZ Ol'llzág különböző részébe 
;:_�ondja Szilágyi Miklós ál
lUllla!!főnök. - Már most fe!
�ltfink a. gabonaszállítás
ta. Három vcígán11on kell meg-

oldani a be. és kirakást, s a. 
rakterületünk nincs kikövezve. 
De azért esőben, sárban is 
pontosan kirakjuk az árut, 
nem állmik fölöslegesen a ko
csik. 

Arra, hogy mit raknak ki, a 
főnök elvtárs nevetve felel; 

- Nemcsak azért mondtam, 
m,irt általában együtt szoktuk 
emlegetni a. kirakást a. be ra
kással, hanem azért, mert ide 
is jelentős mennyiségtí külde
mény érkezik. A földművesszö
vetkezet részére sok tégla, cse-
1·ép, kő és faáru érkezik, la
kásépítkezésekhez. (A tanács
elnök szerint Szanyban negy
ven új lakóház épül az idén.) 

A két kis község egyre több 
árut küld és kap. A földm1i
vesszövetkezetnek állandó 
jellegű rakodóbrigádot kellett 
szervezni, hogy meg tudja ol
dani a pontos kirakást. 

Az állomás - lehetőségei
hez mérten - dicséretes mun
kát végez. Ezt nemcsak a szá
zalékok mutatják, hanem az a 
hírnév is, amit pontos, lelkiis
meretes munkával szerzett a 
szállítófelek előtt. Az őszi for
galom idején pedig még job
ban akarnak dolgozni, hogy ez 
a jó hírnév eljusson az ország 
más részeibe is. 

s ezzel a kocsi nem esik ki az 
elegyáramlásból, s az áru leg
alább huszonnégy órával előbb 
ér rendeltetési helyére. 

Előzetes, jó szervezési mun
kával, az anyagok előterem
tésével elvégezhetik kisorozás 
nélkül a hordt.igócserét, meg
akadályozhatják a kezdődő 
hőnfutást, kicserélhetik az üt
közötokokat és rudakat és más 
kisebb javítást végezhetnek el 
a vonatban álló kocsikon. 

Sok nehézséggel ment a 
mozgalom bevezetése. A fűt-0-
ház, de elsősorban a forgalom 
kezdetben idegenkedett a 
módszertől, s felemás megol
dással, egy kijelölt vágányon 
végezték a javításokat. Ez 
csaknem annyi, mintha beke
rült volna a fiókműhelybe ja
vításra a kocsi. Más módot 
kellett keresni. hogy közelebb 
vihessék a gyakorlatot Scseb
likin elgondolásához. 

1953-tól a kocsivizsgáló a 
fiókműhely Jakatosával együtt 
megvizsgálja a beérkező vona
tot és addig, míg a vonatot gu
rítóra nem húzzák, elvégzik a 
kisebb javítást. Amennyiben 
nem sikerül teljesen befejez
niök, elvégzik azt a vonat in
dulásáig, azon az irányvágá
nyon, ahová a kocsit gurítják. 

Sok fiókműhelyben többsé
gében még kisorozzák a kocsi
kat a kisebb javítúok esetén 

Az őszi forgalmi feladatok 
között szerepel, hogy a vágá
nyok közötti javításokat úgy 
kell fokozni, hogy ezek meny
nyisége elérje, vagy túlhaladja 
a vontatási műhelyek által 
végzett javítások 30 százalé
kát, A hatvani fiókműhely 
do),gozói a múlt esztendőben 
8993 kocsit javítottak meg, eb
ből 2206 kocsit klsorozás nél
kül. A műhelyben csak csap
szabályozást, hegesztést, na
gyobb szekrényjavítást, vagy 
egyengetést végeztek. 

Az idén már 2230 kocsit ja
vítottak a vágányok között, 
136 kocsival többet mint ta
valy az első félévben. 

Balla János részleg-vezető 
Gyulavári Sándor és Racsek 
Ferenc kocsilakatosok öntevé
keny, lelkes munkájának kö
szönhető elsősorban ez a siker. 
De segítik őket a hatvani for
galmisták is. Minden lehető 
támogatást biztosítanak, hogy 
a kisorozás nélküli javítások
kal is segítsék az &szi forga
lom ügyét, hogy a csúcsforga
lom lebonyolításához elegendő 
számú és kifogástalan állapotú 
kocsink legyen, 

A nyári forqalomra nemcsak a padokat, lámp3oszlopokat stb. 
festik újra a bal,atoni venalakon, hanem új köntöst kapnak a 
Jelz6k is. Képünkön Simon Tibor Fonyód, és Balatonfenyves kö-

�ött véqzi ·• festést. 
(Kovács G,za felv.) 

------0-0-----

A vezetők f elelősségéröl 
Rendszeres olvasója vagyok 

a Szocialista. Vasútért-nak. Leg
utóbb megragadta a figyelme
met a május 16-i számban a. 
vezetők felelősségéről írott ve
zércikk. A cikk számos gon
dolatot ébresztett bennem. 
Legelőször is az jutott eszem
be: bizony nem könnyű jó ve
zetőnek lenni. A!lomásvezetöi 
pályám eddigi tapasztalatai 
alapján vallom: a jó vezető 
legfőbb feladata a szeméiyes 
pélcw,mutatás. A vezető szemé
lyes példaadása kell, hogy ér
vényesüljön a munkában, de 
a továbl:flcépzésben is. A párt 
politikájának megvalósításáért 
csak az tud igazán küzdeni, 

aki rendszeresen képezi magát 
és a marxi-lenini ideológiá-

val felvértezve indul minden
nap munkába. Az állandó 
szakmai továbbképzés is na
gyon fontos, mert csak úgy 
követelhetjük meg másoktól a 
tudást, ha magunk is rendel
kezünk azzal. 

A jó vezető szoros kapcsola
tot tart a dolgozókkal, minden 
ötletüket, ;íavaslatulkat figye
lembe veszi. v;szont a vezető 
elgondolásait a dolgozóknak :is 
állandóan ismerniük kell. 
Hogy ez így lehessen. a terme· 
Jési értekezleteken tudomásuk,. 
ra kell azokat hozni, hogy el• 
mondhassák arról véleményü
ket. Csak szoros kapcsolat ala• 
kíthatja ki az állomás kollek• 
tívájának jó munkáját. 

P. L. 
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Tisztaság - egészség 
- A Vőroskereszt helyi csoportjának munkája Sopron állomáson • 

Sopron GYSEV állomáson js 
olyan vágányok futnak, núnt 
a többi állomáson, olyan ko
csikat tolatnak, mint másutt 
- mégis másnak tünik az ál
lomás, mint a többi. Talán 
azért, mert kifogástalanul tisü-

Gulyás lstvánne 

ták a várótermek, muskátlik 
nyi1nak az irodák ablakaiban 
és még keresve serri lehet sze
metet találni. A:z. ott dolgozók 
azt tartják, hogy a tisztaság 
fél egészség, s ahol rtmd van, 
ut,t kevesebb a ba,!,eset, köny
tr,rebben megy a munka. Ezért 
valamennyien vigyáznak a 
rendre, a tisztaságra, ezzel 
együtt pedig a maguk és dol
gozótársaik egészségére. 

rend, anút Sopron állomás 
legtöbb dolgozója ma már ma
gáénak érez. 

Megismerték az életmentő 
vér jelentőségét is. Tizenegy 
véradó keresi fel rendszere
sen a véradó állomást és ad 
•;ért, hogy mások életét, egész
ségét mentse meg vele. Rend
szeres véradó Bruc!kner Ká
rofy, aki példás segítőkészsé
gével és jó munkájával egy
aránt kivívta dolgozótársai 
megbecsülését. 

Gulyás Istvánné is awk kö
zé tartozik, akik az első so
rokban fáradoztak az egész
segugyi tömegszervezet he
lyi csoportjának megalakítá
sáért. Kezdettől fogva titk��3 a 
Vörö.sikereszt-csoportnak, s igen 
nagy része van abban, hogy 

jól képzett aktívák terjesztik 
az állomáson az egészségügyi 
kultúrát. Most újabb terveken 
munkálkodik. Előadássoroza
tot indít a csoport, amelyen 
megtanítják a dolgozókat arra, 
hogyan lehet legeredménye
sebben védekezni a fertőző be
tegségek ellen. Ezekre az elő
adásokra a családtagokat is 
meghívják. 

Sopron GYSEV állomás te
hát abban különbözik a többi
től, hogy a dolgozók a terv 
teljesítéséért vívott 'harc köze
pette nem feledkeznek meg 
annak legfontosabb tényező
jéről, a tervet valóra váltó 
emberről sem, és együttesen 
ői ködnek egymás egészsége, 
testi épcsége felett. 

Magyar János 

A vasúti MÖHOSZ-szenezetek is legyenek 
hazánk szocialista épíbí,Sének P,S védelmének támaszai 
Az a megtiszteltetés ért, 

hogy részt vElhettem és fel
szólal41attam a Magyar őn!kén
tes H01ivédelmi Szövetség első 
országos konferenciáján. Fel
szólalásomban hangot adtam 
annak. 'hogy a vasutas dolgo
zók is mind nagyobb számban 
tömörülnek a szövetség sorai
ba, mert minden erejükkel 
munkálkodni akarnak szabad 
hazánk védelmének szünte
len erősítésén. 

Örömmel számolhattam be 
arról. 'hogy Hatvan állomás 
MÖHOSZ-szervezete már ed
dig is eredményes, jó munkát 
végzett. ez évi tagszervezési 
tervünket már június 12-re, a 
megyei küldöttértekezlet ide
jére 200 százalékra teljesítet
tük. Különösen erős a kap
csolatunk a DISZ-szervezettel. 
Legutóbb belépett 61 UJ ta
gunk közül 30-an a DISZ-tag
jai, az elsők között lépett szö
vetségünk tagjainak sorába 
Kovács Jánosné, a DISZ-szer
,·ezet titkára. 

Szövetségünk is segíti a 

DISZ munkáját, mégpedig úgy, 
hogy külön is foglalkozunk 
awkkal a fiatal tagjainkkal, 
s.kik még nem tartoznak a 
DISZ-szervezethez és azon le
szünk, hogy rövid időn belül 
megtalálji\k helyüket az ifjú
sági szövetség soraiban. 

A konferencia után még na
gyobb erővel folytatom a mun
kát azért. 'hogy állomásunkon 
mintaszövetséggé fejlődjön a 
MÖHOSZ. Ehlhez fokozott erőt 
adnak a konferencia iránymu
tatásai és az az elismerés, 
amelyben részesültem : a kon
ferencián a szövetség országos 
központja „Kiváló munkáért" 
kitüntetéssel jutalmazta ed
digi munkámat. Szövetségün
ket a magunk területén is ha
zánk szocialista építésének és 
védelmének fontos támaszává 
akarjuk tenni s ebben a mun
kánkban mindenkor a párt ve
zető és irányító szerepét érvé
nyesítjük. 

Szücs Ferenc, 
a MÖHOSZ elnöke, 

Hatvan vasútállomás. 

A jó társadalombiztosítási munka 
a dolgo:&ókról való gondoskodás alapja 

A SZOT titkársága határo
zatilag mondta ki, hogy a szak
szervezetek részesítsék társa
dalombiztosítási jel!,egű. ok
tatásban az üzemi bizottságok 
elnökeit. A határozat alapján 
a területi bizottságok szék
helyén konferenci.tkat tartot
tak a vasúti üzemi bizottisági 
elnökök részére. A konferen
ciák tapasztalatai azt mutat
ják, hogy az oktatás eredmé
nyes volt: az OB-elnökök be
hatóan megismerték a társa
dalombiztosítási teendőket, 
szalmlai iránymutatást kaptak, 
gyakorlati munkájukban nagy 
hasznát veszik a tanultaknak. 

Az üzemi bizottsági elnökök 
a konferencia után alaposab
ban, tájékozottabban tudnak 
eljárni a clol,gozá'k jogos ké
relmei ügyében. Pécs áUomás 
üzemi bizottsága például a pr0-
paganda munkában hasznosí
totta a kapott iránymutatást. 
A konferencia után az OB
elnök azonnal !hozzáfogott az 
egészségügyi albizottság meg
szervezéséhez. Budapest Ke-
1.eti-pályaudvar OB-elnöke 
minta társadalombiztosítási ta
nácsot épített ki. A konfe
rencia anyagát felhasználja a 
társadalombiztooítási tanács 
aktíváinak továbbképzésénél. 
A szentesi tpítési FÓtlÖkség 
OB-elnöke a konferencia anya.. 
gának gyakorlati hasznosítá
s2ért versenyi·e hívta a ltód
mezővásárhelyi Pályafenntar
tási Főnökség OB-elnökét. A 
verseny pontjainál a konfe
rencia anyagának felhasználá
!a alapján a tá.rsadalombizto
sítási munka megjavításának 
szempontjait vették figye
lembe. 

A konferencia tisztázta a 
társadalombiztosítási tanács 
szervezeti kérdéseit, feladatait, 
a TT elnökének és titkárának 
hatáskörét. Ez korábban több 
ÜB-elnök előtt tisztázatlan 
volt. 

De a konferencia után is van 
olyan On, ahol nem hasznosít
ják az előadások anyagát. 

Nagykanizsa állomáson pél
dául a TT titkára még 
most is az üzemi bizottságtól 
elszigetelten végzi munkáját. 
A tanács munkája is hiányoo, 
nem tartják meg rendszeresen 
az értekezleteket. A dolgozók
ról való fokowtt gondookodás 
elvét az üzemi bizottság el
nöke csak úgy tudja biztosí
tani, ha a tanultak felhasználá
sával a törvényben biztosított 
lehetőségek alapján érvényt 
szerez a do/,gozOk jogos kérel
meinek. 

Az oktatás eredményeit a 
dolgozók is tapO,sztalfák, ezt 
biwnyítja az is, hogy a kon
ferencia óta kevesebb pana
szos levél érkezik a szakszer
vezethez. Az OB-elnökök 
ugyanis ismeretekkel gazda
godva eredményesebben tud
nak foglalkozni a dolgozók 
szociális problémáival 

Az eredmények továbbfej-

lesztéséért az OB-elnökök is
mertessék a konferencia anya. 
gát a TT valamennyi aktívá.. 
jávai. Az üzemi bizottsági 
elnököket, a társadalmi ak· 
tívákat alaposabb, körülte
kintőbb munkára kell hogy 
serkentse az, hogy az idei jubi
láris vasútüzemi érte kez!et 
irányelvei közé - a szakszer• 
vezet szorgalmazására - be
iktatták a dolgozókkal való 
törődést is. Ez arra hívja fel 
a figyelmet, hogy az őszi for. 
galomban még nagyobb gond, .. 
dal, telkiismeretességgel és 
megértéssel kell intézni a szo.. 
ciális ügyeiket. 

A !hatnapos konferencia tel• 
jes eredményességét a társa
dalmi a-ktívahálózat szerve
zettebb, alaposabb munkájá
nak kell igazolnia, különöskép_ 
pen az őszi forgalom idősza
kában. 

Szovjet művészek az Északi Járóműjavítóban 
Nagyobb szovjet művész- Színház szólistájának. Raisa 

csoport utazott át hazánkon, s Ttzina hegedűművésznek és 
több előadáson gyönyörköd- Inna Begamnok, az Esztrád 
tette Budapest és néhány Színház csellóművészének szá
vidéki város közönségét. A ma is. Val,entina Galeckaja és 
szovjet művészek azzal tisz- Kcms-fumtin Rihter balettmű• 
telték meg a magyar vasutas 

I 
vészeknek meg kellett ismé

dolgozókat, hogy műsorukat telniök táncszámukat. Ujra 
az :€:szaki Járó:műjavító meg újra a függöny elé hív
,.Pierre Semard" kultúrottho- ták bámulatos ügyességgel 

A tisztaság és a rend szere-
1let.ét, az egészség megbecsülé
sét és megóvását a Vöröske
reszt helyi. csopartjának tagjai 
oltották az állomás dolgozói
ha. A csoport 1951. óta műkö
rlik az üzemorvos irányítása 
mellett. Kezdetben első6e
gélynyújtókat képeztek ki, 
akik a ltirebb sérüléseket be
kötözték és ezzel könnyítettek 
az üzemorvos mlll1káján. Ké
�óbb sokan jó szakelőadóvá 
képezték ki magukat. Sokszor 
emlegetik l{ovács Gézáné ko
csifelfró előadásait, aki elvé
gezte a Vöröskereszt önkén
tes ápolónőképző tanfolyamát 
és azóta társadalmi munkában 
i;egít az üzemorvosnak. Jóné
hány tanfolyamon tanította 
liolgozótársait a kötözés, az el
sősegélynyújtás szabályaira. 
Az ·üzeniorvos is rendszeresen 
oktatja a dolgozókat, s ma már 
több mint százan jártasak az 
első6egélynyújtásban, 

Miért áll a szegedi Vasanyagjavító nagy fúrógépe ? Gróf Jözsef elvtárs i.iáv6zll a szovjet n,uvési�kef 

Még többen :ismerkedtek 
111eg az egészségvédelem alap
vető szabályaival. Megtanulták 
azt is, 'hogy a betegséget, a bal
esetek nagyrészét meg lehet 
elŐZ'lti. A megelőzés egyik leg
:jobb módszere a tisztaság, a 

A szegedi Felépít·ményi Vas
anyagjav-ító ÜV dolgozói nem 
teljesítették áprilisi tervüket, 
de megfogadták. hogy május
ban, júniusban pótolják a le
maradást. Májusban már sike
rült is a tervteljesítés. Az üze
mi átlag 132 százalék volt, a 
vállalat pedig 101 százalékra 
teljesítette tervét. Júniusban is 
100 százalék felett voltunk. A 
jó eredményben nagy része van 
a lakatoscsoportnak. ott is a 
nemrég alakult Bartok-brigád

nak. A brigád 138,3 százalékos 
átlaggal dolgozott májusban, a 
csoport pedig 126 százalékkal, 

Tíz ev után találkoztunk 
A „Szocialista Va4útért" 

felszabadulásunk 10. évfor
dulójára és az ötödik vas
utasnapra. i1l4ított pitlpáza

úmi beérkezett pálya.mű. A 
pályázat határidejét cloT.(Jo
:i:ói:n:k kérésére augusztU3 
15-ig meghossza.bbitottwk. 

A „Szocw,»ist,a, Vasútért" egyik 
korábbi számát böngészve, a 
címlapon egy fénJ'lképet talál
tam. Az alatta lévő szövegböl 
megtudtam., hogy „Lovász Béla 
műsza!ki fóellenór, a Műszaki 
Kocsiszolgálat háromswroo 
sztahanovista lakatosa, a fel
szabadu1ási verseny során tett 
vállalását 1� százalf!kra tel
jesítette" . : ,  Lovász Béla? . .  , 
Ismerősnek tűnt a név. Fi
gyelmesen néztem a rotációs
papíron !kissé elmosódott képet. 
őszülő hajú, murikazubbonyoo, 
ötvenes férfi hajolt figyelme
sen a, �tuba fogo:t mu';'kada
rab fölé . " Lovasz Béla! . . a  
Hooszan e!JDéztem a képet, 
többször átolvastam a szöve
get , ; ;  Emlékeztem . , , 

* 

, : , A.gyászos emlékű 1944-es 
esztendő végét já.rta. A német 
megszállás és a nyilas terror 
őrülete vérgőzösen tobzódott. 
A bün•tetőszázad drótkerítéses 
barakktáborához újabb kis cso
porto' hajtott a szuronyos őr
ség_ Ki tudja, honnan hozták 
őket kik volta:k, hogy kerül
tek ide?! Mindenki " saját ba
jával volt elfoglalva, szi,n,te 

mindenna])OS volt újabb áldo
zatoknak. a mi századunkhoz 
való lkisérése. nem sokat é�
deklódtünk az új jövevények 
kiléte után. Másna·P már az új 
emberek is velü.i;k jöttek mun
kára, velünk sorakoztak csaj
kával a !kézben a nyomorúsá
gos srojababfőzelék:ért, s egy
két rn.ap múlva úgy ahogy, ösz
s;re is ba!riátkoztUIIJk; 

A!bba a csoportba. ahol én 
már két éve swlgáltam, vagy 
a szolgálatvezet.ő őrmester úr 
szavai �rint „muníkámmal 
igyekeztem segítem az ezer
éves határok védelmét (a!rcmt 
ekkor Vecsésnél áll-Ott) és jó
vátenni megszámlál'haitatlan 
bűnömet, amiket a hungarista 
állammal szemben a plutokra
ta-liberál-bolsevista világ ja
vára elkövettem", oda lett be
OS2Jtva az új emberek közül 
eev. Korához képest öreg, törő
dött: látsrott rajta, hogy na
izyon megtörte az élet. Csendes, 
ilrevésszavú ember: magáról 
nem sokat beszélt, pesti laka
tos volt, a vasút valamelyik 
pesti műhelyében dolgozott, 
cmnan hurcolták el valamikor. 

Nem soklkal odaéz,kezése 
után csoportunknak sikerült 
megszöknie. Budapestre tartot
tunk. A hallgatag vasúti laik:J.
tos is velünik jött. Nyomorúsá
gos bújkálásunk alatt összeba
ráúkoztunlk és barátságunk 
csak swrosabbr„ fonódott, 
amikor meii;kfa1oztaitásunk és 
megalázásunJk utolsó előtti ál-

A kiváló eredmény'hez hozzá
járult Pászi Gyula. művezető 
jó irányítása is. Ilyen munka 
láttán már meg mertük ígérni, 
hogy éves tervünket december 
18-ra befejezzük. 

Javultak az üzemben a mű
szaki feltételek is. A ,illany
motorokra fázisjavító konden
zátorokat szereltek, így keve_ 
sebbet állnak a gépek, zavarta
lanabbul folyik a munka. De 
azért akad hiba a gépek körül. 
Még januárban szétszerelték a 
nagy fúrógépet javítás céljából. 
ApTilis 4-re, ma,jd május 1-re 

lomásaként a Józsefvárosi pá• 
lyaudvar egyik 'külső vágá
nJ>án .ráruczáródott a deportá
lóvagon ajtaja. 

Csaknem háromhetes va
gonéletünlk alatt sokat beszél
gettünk. A csendes vasúti laka
tos is beszédesebb lett. Apró 
mozaikokból lassan összetevő
dött elóttünik eddigi hányatott, 
küzdelmes élete. 

Húsz éve voM már a vasút
nál, képzett szakmurn.kás, de 
nem vitte aernmire. órabéres 
vo1t. Dolgowtt több fűtőház
ban. az Istv-ámel,'ki főműhely
ben is. Sokáig nem volt ma
radhatása sehol, jlZ akiko.ri fő
nökök nem Sllerették a „túl 
okos proli"-t. A besúgók sise
rehada gondookodott a,rról, 
hogy " swlgá!ati főnökség tud
jon róla mindent; hogy tudják 
róla azt is, miféle „gyanú.s tár -
sasággal" volt a budai hegyek
ben május elsején muTllka he
lyett; hogy Imrédyről hogyan 
nyilatkozott, s így tovább. Meg 
is lett a következménye: húsz 
év alatt nem érte el a kmeve
zést, néhányszor megjáTta a 
M050nyi utcai ren<lőrfogdát, 
amikor pedig 1942-ben részt
vett a Petőfi-szobor előtti bé
ketüntetésen már nem volt 
elég a Mosonyi utca, internál
ták. Csaknem egy évet töltött 
a Zemplén megyei Garany hír
hedt internálótáborában. Sú
lyos betegséggel kísérték fel 
az internálótáborból újra a 
Mosonyi utcáb-, ahonnan 

anélkül, hogy a közeli 
Szövetség utcában lakó család
ját láthatta voln-,, - Nagyká-

ajánlották fel a javítás eLvég
zését. de a gép 1nég a mai 
napig sem 'készült el, noha 
ni-inden anyag megvan hozzá. 
Pedig nagy szükség lenne rá, 
mert a másik gép, am.elyet be
állítottak helyette, csak 65-
70 százalékos mw1kát végez. 
Siirgő,en helyezzék üzembe a 
nagy fúrógépet, hogy még na
gyobb teljesítményekkel har_ 
colhasslll1k éves tervünk határ
idő előtti befejezéséért. 

Szendrei József, 
MAV szegedi Felépítményi 

Vasanyagjavító ÜV, 

tára vitték Murai alezredes 
büntetőszázadába. Az egyik er
délyi büntetöszázad roncsaival 
került a nú századunkhoz. 

Meggyötö.rt vonásai megke
ményedtek, szü,.,ke szemei fel
csiHantak, ami'kor a műhe
lyek;ben folyó harcoklról, mlllr 
katársairól. a május elsejei 
budai kirándulásokról beszélt, 
s elborult szemmel emlegette 
családját. amely,rő.l semnú biz
tooat nem tudott. 

Dióhéjban ennyi, anti esemé
nyekben gazdag, de rendkívül 
küzdelmes és nyomorúságos 
életéről a később bekövet,ke
zett szenvedések, majd a tíz 
szabad esztendő gyorsütemű 
élete során. megmaradt emlé
!kezetemben. 

A buchenwaldi koru:entrá
ciós tá.borpa való megél'kezés
kor láttuk egymá&t utoljára. 
Ott különvála..<sitottak és azóta 
nem tudtam róla . . .  

* 

Tíz év után így találkoztun'k 
újra. Lovász Béla. mint kö
vetendő példakép az újságban, 
én mint az újság olvasója. Me
legség járta át a szívemet. 
Lámcsak, mi lett " Béla bácsi
ból! Tíz év előtt megvetett, ki
taszított, megsemmisítésre ítélt 
hal:áltábortöltelék. ma a dolgo
zó nép vasútjának egyik büsz
kesége, háromszoros sztahano.. 
vista lakatos. 

Legközelebbi pesti utamon 
felkerestem a mUI'.l!kahelyén. 
Ebédszünetben, " műhely irvö
nyörű, ragyogóan tiszta ebédlő
jében beszélgettünk. A fehér 
abroszos, virágos asztal mel-

nában is bemutatták. A ritka 
müvészi esemény hírére zsú
folásig megtelt a tágas kultúr
terem és a vasutas dolgozók 
elmerülten gyönyörködtek 
Maksziln Miha.jl-O·v Sztálin
dijas, a Szovjetunió népmű
vésze, a moszkvai. Nagyszfn
ház tagjának lenyűgöző éne
kében, Tatjana Taw.hadze, a 
Nagy színház énekesnőjének 
szárnyaló dalolásában. Szűnni 
nem akaró tapsot váltott ki 
LEv Jakovlev énekművész, a 
Mosnkvai Allami. Filharmónia 
szólistájának, Va!,entina La,ss, 
a M oszkva;i Allanú Esztrád 

lett elfogódottan ültünk e,gy
más mellett. A haja valamivel 
fehérebb lett, de egyébként 
korát meghazudtoló friss, ele
ven a mozgása. arca telt, sze
mei csillognak. A viszontlátás 
örömei után perceki� némán 
ültün,k. Tíz év elotti emlé
ikeinkben kutattunk. s a gon
dolatainkba merülve szítt ciga
rettavégre mutatva megszólal
tam: 

- Emléiksze!, Béla bácsi, mit 
nem adtunk volne negyven
négy vég�n egy ilyen sz;ép, kö• 
vér csikkért? 

Derűs tekintetén mintha fel
hó suhant volna keresztül. 

- Hát el tehet azt felejteni? 
°És szabad azt elfe!,ejteni? -
kérdezte, majd lúrtelen meg
fogta a kezem. - Tudod mit? 
Munka után várjál nwg, elme
gyünk hozzám. A feleségem is 
fog örülni neked! Egy kicsit 
majd elbeszélgetünk. 

Estefelé autóbuswn mentünk 
át a lakására, a Béke úti mo
dern bérhá....&.:. egyikébe. Régi, 
Szövetség utcai, nyomortanya
szerű lakás:, helyett kapta ezt 
a kétszobás összkomfortos la
kást pár évvel ezelőtt. A lalkás
ban modern. úi bútor. rádió, 
sronyeg, csipkefüggöny. A fa
laikon. több oklevél csoportkép, 
emléklap között két értékes 
olaj'kép és egy paszitell . .,A vit
rinben . a sztahanovista · jelvé
nyek mt?llett !két oldalról két 
kis vörös selyem jutalomzászl.ó. 
Egy álló keretből fiatal katona
tiszt képe mooolygott nm,k. A 
fia: katonai mémők. 

Leültünk egy· lkis kerek asz� · 

(Kémelh Gyula (elv.) 
előadott számaikért Margar�ta 
és A1eksza.ndr Artammiov 
zsonglőröket. Ma.ria Szegra
dova zongoraművésznő, a 
Mosz,kvai Fil.harmónia szólis
tája zongorakísérettel és szép 
magánszámokkal egészítette 
ki a műsort, amelyet Baris 
Brunov sok humorr.al kon
ferált. 

A műsor végeztével a ma· 
gyar vasutas dolgozók nevé
ben Gróf elvtárs, a szak
szervezet titkára üdvözölt.e a 
szovjet művészeket, meg
köszönve nekik a jelenlévők 
nevében a kitűnő szórakozást. 

tal mellé. Bőrkötéses fénykép
album feküdt rajta. A családi 
képek között szén számmal 
voltak üzemi felvételek, ÜI11lle
pi pilla,natok rögzítései, egy 
zászlóavatási ürm.ePSég, né
hány balatoni és egy pár ma
gas-tátrai csoportkép. 

Kérdő tekintetemre Béla 
bácsi elmosolyodott: 

- Nem sokat !kell eJmesél
nem - kezdte. - Te nagyjá
ból ismerted az életemet, a 
körülményeimet R múltban. A 
jelent itt láthatod, És anút nem 
látsz, amit csak elmondok. az
zal sem büszkélkedni akarok ... 
Hazatérésem után azonnal be
kapcsolódtam a pártmunkába. 
résztvettem a romos műhely 
újjáépítésében., dolgoztam szív
vel-lélekkel de főleg tettek
kel . . . És most itt ta1iok . . .  
Szeretnek, megbecsiili1ek . . .  Jó 
munkámért jutalom üdülésen 
voltam a Magas-Tátrában . . • 
Egészségem is helyreállt, ki
egyensúlyozott, nyugodt éle
tet élek . . . Tizenhét elfoga
dott újításom van, az 1954-es 
vasutasnaoon „érdemes vas
utas'' !Jtitünetetést kaptam . , .  
Feleségem ugyancsak dolgozik, 
amellett tagja „ kerületi ta
nácsnak, én alapszervi páli· 
vezetőségi tag vagyok . . . Meg
elégedett. boldog az életem . .  , 

A konyha felől a felesége 
lépett be. A készülő vacsora 
ínycsiklandozó illat„ csapódott 
utána. üveget és poharakat 
tett elénk. Bél:, bácsi töltöbt {ell 

felemelte az egyik poharat: 
- A tíz S2labad esztendőre! 

Benedek Miklós 
Miskolc 
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A termelékenység emelése, az önköltség csökkentése 
a távközlő és biztosító berendezési szolgálatnál 

Javítsuk anyaggazdálkodásunkat 

Népgazdaságunk további fej
lődésének útját jelölte meg 
pártunk Központi Vezetóségé
nek márciusi határozata, 
amelyből jelentős feladataink 
adódnak nelkünk, vasutasoknak 
is. Szakszolgálatunk dtJlgozóJ 
is tudják ezt, amit (elajánlá
eaik. a munkaverseny fejlődé-

se bizonyít. Szakosztályunk in
tézkedési tervet készített, 
amelyben k itűzte a célt és meg
jelölte azolkat a módszereket, 
amellyel el lehet érni sLak�zol
gálatunknál azt, hogy a terme
lékenység 4 százalékkal növe
kedjék, a termelési költség pe
dig 3 százalékkal csök!�enjen. 

A terv beta rt6sa törvény 

Célunk elérésérhez els5sorban legye�<'k. Nem s;abad előfor
a munka tervszerűségét kell dulni - ami idáig sajnos 
bi1.tosítani. Gyakran előfordult, gy:ikran megtörtént - ho)!y a 
hogy a tervben szerepló egv€.s dolgozók megérkeztek a :r.un
munkák elmaradtak. helyettük �ahelyre és napokig nem tud
mást végeztünk. JEnn� oka a�, tak dolgozni, mert az előkészütiogy v_agr a mus�al;i terve,- let nem történt meg. Ez a jönem keszultek el 1dore, vagy vőben lk ·· lh t ·• h nem érkezett meg a munkához e eru e 0, a a mun-
szükséges anyag, Hogy ezt el-

, 

kák kivitelezését helyesen szer
.ke;-c1lhe�sük, el 1,Cell érni azt, vezzük, idejében gondoskodunk 
hogv a tervek a rr,unkák meg- a szükséges anyagokról, ter
ir,d..al.ka elúlt egy évvel kés:oen vedcról, rajzokról. 

Munkaverseny, munkafegyelem 

A felszabadulási verseny Karbantartó dolgozóink fel-
eredményei megmutatták, hogy adatai megnőttek, egyre több 
dolgozóink helyeslik a szocia- korszerű távközlő- és biztosító
lizmus építését é.s igyekeznek berendezés épül, amelyek meg
azt minél előbb megvalósítani. követelik, ihogy dolgozóink álA versenylendületet nem sza- fandóan fejlesszék sza'kmai tu
bad ellanybulni engedni. Az dásukat. A szakképzettség 
irányítóknak, vezetőknek a vál-

1 
emelése érdekében fel kell 

lalások teljesítésénél fellépő használnunk a szovjet szakira
akadályokat el kell hárítaniuk, dalmat, el kell készíteni berentanácsaikkal segíteni kell a dezéseink leírását, amit az ok
do!gozókat. Ezt legjobban úgy tatásnál fel kell használni. 
tudják elérni. hogy a iközponti 
dolgozók a jól bevált patroná
lást tovább fejlesztik. 

Nagy gondot kell fordíta
nunk a sztahanovista mozga
lom fejlesztésére. Szakszolgála
tunknál az idén csak 164-en 
értek el sztahanovista szintet, 
míg a múlt évben 310 sztaiha
novistánk volt. Pedig a sztaha-

Csökkentsük 
az önköltséget 

A termelékenység emelése 
mellett nem szabad megfeled
kezni az önköltségcsökkentést 
jelentő feladatainkról. Elsősor-

ban a leszerelt berendezési tár
gyak., jelzők, váltóállító-készü
lékek, távbeszélő-központok 
felújítását ikell elvégezni. Nagy 
megtakarítást ért el a pécsi 
műhelyünk: ahol ócska sínek
ből kisebb méretű, egyszerűbb 
kivitelű jelzőket gyártanak. Ez 
a példa is mutatja, hogy a hul
ladékanyagot milyen jól fel le
ihet használni. Természetesen 
elsősorban az új anyagok fel
használásával kell takarékos
kodni. A meglévő anyagokból 
minél több berendezési tárgyat, 
alkatrészt kell készítenünk a 
lehető legkisebb hulladékkal. 

Az Öll'költségcsökkentés má
sik módja a helyes munkaerő
g&zdálkodás. Általában hajla
mosak. vagyunk arra, hogy a 
munkák határidőre való befe
jezését biztosítottnak lássuk és 
az. előírt idő háromnegyed ré
szében nem ,,kapcsolun/k rá". 
Mikor azután veszélyeztetve 
látjuk a !határidő betartását, 
több munkaerőt állítunk be, 
sokszor annyit. hogy akadá
lyozzák egymást. Vagy ami 
gyakoribb, túlórában kell dol
gozni, ami béralaptúllépést 
okoz. Mindkettőnek következ
ménye az, hogy drágábban ter
melünk, tehát az önköltség 
nem csökl'.cen. hanefll inkább 
emelkedik. 

Szakszolgálatunk minden dol
gozójának megvan a tenniva
lója a Központi Vezetőség ha
tározatainak végrehajtásában. 
Mindnyájunktól szívvel-lélek
kel végzett munkát kíván. Fel
adataink nagyok, de olyanok, 
amelyek végrelhajthatók és 
jobb jövőnk megalapozói. 

Ambrus Imre 
9/C. osztály 

Ahlioz, hogy a vasút a fel
adatait jól ellátihassa, nagy 
mennyiségű és sokféle anyagra 
van szüksége az üzem fenntar
tásá!hoz, a javítási és karban
tartási munkák!hoz. A vasút kb. 
2000 felhasználó szolgálati he
lye közel 150 OOO féle anyagot 
!használ, amelyeket több mint 
ezer helyen tárolnak. 
A lUA V anyagkészlete nép
gazdasági méretekben is je-

lentós értéket képvisel, 
Az anyagoknak megfelelő idő
ben, a szükséges mennyiségben 
és a kívánt minőségben a fel
használókhoz juttatása nagy
mért.ékben függ az anyagigény
lés a vasúton belüli elosztás, és 
a ' helyes anyaggazdálkodás 
megfelelő kialakításától. 

Eddig nem volt az anyagke
zelási és felhasználó szakszol
gálatok dolgozóinak birtokában 
olyan egységes, átfogó, a MÁV 
5ajátosságainak megfelelő uta
sítás, amely az összes tenni
valókat rendszerbe foglalta voL 
na az érvényben levő országos 
anyaggazdálkodási rendnek 
megfelelően. 

Az anyagokat a tervek alaP
ján kiutalásra küldték szét a 
szertárakba, a felhasználók ré
szére. Ez a rendszer jelentős 
adminisztrációt kívánt. a fel
használási időszaknál gyakran 
több hónappa1 korábban kellett 
az anyagokat igényelni. Az idő 
közben esetleg megváltozott 
terv következtében a leküldött 
anyagra többször nem volt 
szükség. A feleslegessé vált 
anyagok visszajelentését a fel
használók, illetve a szertárak 
elmulasztották, !gy felesleges 
készletek keletkeztek. Ugyan
akkor más tárolóhelyeken 
hiány mutatkozott, amely a 
tervteljesítést akadályozta. 

Minek köszönhetö a szervezett dolgozók számának 
emelkedése Budapest-Keleti pályaudvaron 

novisták azok, akik a termelé
kenység emelését nagymérték
ben előre viszik, hiszen a mun
ka ésszerúsítéséveL az új mun
kamód4!zerrel, újítással, lét
számemelés nélkül emelkedik 
a termelés. 

A munkafegyelem megszi
lirdftásánál is sok a tenniva
lónk. Az igazolatlan hiányzá
sok, késések, korai eltávozások 
rontják a termeléken.vséget. Az 
elmúlt negyedévben 35 ·munka
nap esett oki igazolatlan távol
lét miatt. A szerelőcsoport 
egyes dolgozói már pénteken 
eltávoznak munl',rnhelyükről, 

Nem egészen egy éve Buda.· a műlhelybizottsági tagok, a dolgozók. ismerik, hogy a2! 
pest-Ke!eti pályaudvaron még bizalm.iak nem voltak restek üzemi bizottság ihogyan gazdál
öt százalék volt a szervezetlen ismertetni a dolgozókkal a kodik az úgynevezett visszaté
dolgozók száma. Jelenleg a szervezettség fontosságát, a ritéssel. Ez növeli a dolgozók 
dolgozók egy százaléka nem sza.'¼:szervezet fe1adatait, segít- bizalmát az üzemi bizottság 
tagja a 5zakszervezetnek. Az ségét, a rnegbe<:sülés, t.ámo- iránt és érthetővé teszi előt
állomás üzemi bizottsága. a gatás számos :folmáját. Ma tük, !hogy a tagdíjak � pontos 
mühelybizott<,&gi elnökök és már nem elérlhetetlen egyet- fizetésével is a maguk életét 
szakszervezeti bizalmiak ezeket Jen dolgozónál sem egy-egy teszik szebbé. Példa erre 'Tóth 
is szeretnék mielő':>b bevonni a színlh.ázjegy, mégis, milyen jól- József kapus esete, akinek öt
szervezett dolgozók táborába. eső érzés, ha ajándékba, meg- hónapos tagdíjelmaradása volt. 

vagy hétfón a munkaidő meg- Szívós, meggyőző munkát 
kezdése után állnak csak mun
kába. A 'heti munkaidőt kitöl
tik ugyan, de így 10-12 órát 
dolgoznak naponta, ami a mi
nőség rovására megy. 

Emeljük 
a szakképzettséget 

lepetés'ként, jutalmul kapja az de tekintetlel sz<Y"�is helyze
ember. Tartalma.s, szép köny- tére és rokkantságf.ra, az üzemi 
veket is aránylag olcsó áron bizottság segélyben részesítet
ldhet vás�rolni - de mennyi- te. Tóth elvtárs a1dwr belát
vel értékesebbé válik a könyv, ta, hogy néhány forintnyi tag
ha belső lapján nevünket, díjhozzájárulásával a maga és 
munkánk, szorgalmunk dicsé- dolgozótársa! gyorsabb megse
retét olvru;hatjuk. gítését mozdítja elő, s azóta 

A bizalmisk, a múhelybizott- egyike a leglelkiismeretesebb 
ságok tiíven beszámolnak arról tagdíjfizetőknek. 
is. hogy például legutóbb Né- Az üzemi bizottság, a mű
meth József. Szkala. Pál, Mol- helybizottságok, a bizalmiak a 
n.ár István elvtár�ak jó mun- szakszervezeti munka minden 
kájukért könyv, illetve szín- ágát fontosnak tartják, nem 
házjegy-jutalomban részesül- mellőzik az apróbbnak látszó 
tek. t::ppen így ismertetik cso- események ismertetését, ny1l
portjuk tagjaival a többi jut- vánosságra hozatalát sem. 
tatásokat, például F. Kovács Ilyen formán kell javítani 
Barna, Kiss Gyula hévízi. Ze-rgi munkájukat a forgalom mű
Aranlka mátraházai, Gleisza helybizottságainak, bizalmijai
Istvánné szántódi jutalomüdül- nak is. mert a még meglevő 
tetését. 5zerveze!len, pontatlanul fize-

A fenntartási munkmcra 
1950-ben vezettük be a normá
kat. Ezeket az élet már túll1a
l1,dta. Az építési munkáknál 
minél előbb át kell térni az 
egyéni darabbérezésről a 
komplex-normák alkalmazásá
ra. Ezzel az adminisztrációt 
nagymértékben egyszerűsítjük. 
Dolgozóinknak is előnyös, mert 
jobban be tudják osztani '.l 
munkájulkat, ezzel keresetük 
nő, elszámolásuk egyszerűbb, 
áttekinthetőbb. 

Sokféle mód kínálkozik er
re. A szakszervezeti bizalmiak 
nagyrésze a gyakorlatból is
meri is ezeket a módszereket, 
hiszen a négyszázaiékos csök
kenésben az ő felvilágosító 
munkájukr.ak is nagy része 
volt. Egyszer lrönnyebb más
kor szlvósabb meggyőző mun
ka kellett ehhez. Meg kellett 
ismertetni minden ágát-bogát a 
szakszervezeti jogoknak - per -
sze úgy, hogy a kö�e,cs.���g�:.C r;c 
szoruljanak háttérbe -- awk
ka1 a dolgozókkal, akik sz;ik
szervezeti könyvecske nélkül 
kerültek az állomásra, vagy 
akiknek zsebükben volt ugyan 
a kör.yv, de tulajdonosuk hosz
szú ideje megfeledkezett a 
szakszervezetről. Az alapszabály szerinti rend- tő dolgozók zömében az ő so

ered- kívüli és egyéb segélyezésekről raikban. főként a kocsirende
hogy is rendszeresen értesülnek a zók között találhatók. Az eddigi szervezési 

ményekhez hozzf.járult. 
---------�-------

-

Válasz, de nem magyarázat 
f Kedves Galgóczi elvtárs! fgy kében minden ellenszolg�ltatás 

szólítocn meg, mert valóban n�IkU.l mi mozdonyvezetok el
kedves és udvarias volt a Szo- vegzµrik. 
cialista. Vasútért június 27-i Kívánom R�osrendező állo
számf.ban !hozzám intézett le- másnak, nyerje el minél előbb 
velében. Kedves és udvarias a legmagasabb kitüntetést jó 
volt a levélben említett eset aL munkájáért. Persze ehhez az is 
kalmával is, amikor Jumus kell : vonatai úgy legyenek ösz_ 18-án Rálkosrendező állomáson szeállítva, hogy azokból ne 
arra kért, hogy mint mozdony- kelljen 'kocsit kilökni hxlulás 
vezető lökjek ki egy kocsit az előtt. Befejezésül rr.égcsak any-
5658, smmú gyorstehervonat- nyit : az általam elvégzett toból. Kedves volt, de nem az Jatás nem 12, hanem csupán 6 
utasítás szerint járt el. ami kö... percig tartott. 
telező még egy esetleg elfogult, 
Idegeskedő mozdonyvezetővel Biró József mozdonyvezető, 
ezemben is. Amikor ön arról Szolnok fűtőház. 
ért.esillt, hogy vonakodom az • 
oda nem való kocsit kilökni, rá 
kellett volna írnia a tolatási 
Időt a mozdonylapra és a be
írást aláírásával el!&tni. nem 
pedig esetleges félrevezető ma
gyarázatot adni a tartalék 
helyzetéről, ami töb':> esetben 
megtörtént, mint azt 50k moz
donyvezető elvtárs tanúsíthat
ja. 

Remélem nem gondolja ko
molyan Galgóczi elvtárs a to
latási !dó kitörlését. hiszen a 
munkát elvégeztem. Különben 
la gondoljon azokra a tolatási 
müveletekre, amiket önölmek 
� éllom.ási norma teljesítése 
- az élüzemszint elérése érde. 

,,Hallgassuk meg a másik fe
let is" elve alapján ikfü:öljü.k 
Biró József válaszát, Galgóczi 
Nándor forgalmi szolgálattevő 
levelére. Megjegyezzülk, azon
ban, hogy a. válasz nem 'kielé
gítő, mert nem felel egyene
sen arra, amiért a. bírálatot 
!kapta, tudniilli/k, hogy csalk
nem gorombán elutasította. a. 
tolatás elvégzésére vona.t!kozó 
•kérést és hogy e3afk a'klkor volt 
haj!andó elvégezni, amikor a. 
forgalmi szolgáia.ttevő előzete
sen beírt neki 40 perc tolatást 
arra a. munkára, amit végwl is 
sajá.t bevallása szerint hat perc 
alatt elvégzett. 

Szakszervezeti sportünnepség 
Debrecenben 

A 11apokban rendezte meg a egyes női atlétika! számokban 
'l'örekvés SE városi elnöksége nem alakulhatott ki komoly küz• 
a debreceni nagyerdei Haladás· delem. Ez a hiányosság arra mu
sporttelepen szakszervezeti tatott rá. hogy a sportköri szer
sportünnep�lyének döntölt. Az vező bizottságnak nagyobb n
i7,lésesen !elcliszltett sporttelepen gyelmet kell !ord!lania a dolgo
ref;(gel 9 órakor kezdték meg a zó nők sportjára. Végső értéke
!elvonulásukat a sportolók. lésként mégis azt mondhRtjuk el. 

Az ünnepélyes megnyitón a hogy a Debreceni Törcl-�.vés jól 
Himnusz hangjaira felkúszott a szervezett versenye nagy rejlö
zászló, majd Frlgylk Lajos elv· désről tett tanúságot és sikere
társ. a vasutasszalcszervezet te- sen szolgálta a VIT Jelvényszerző 
rüle!i blzottsúga elnökének meg- versenyek előkészítését is. 
nyitó szaval után megkezd6liött 
a küzdelem a le,lljobb atléta, ke
rékpáros és röplabdabaJnol< cl· 
mért. Rég láttak a debreceniek 
ilyen heves küzdelmet. hisz ezen a 
versenyen dőlt el, hogy kik azok 
a legjobbak, akik méltóképpen 
képviselhetik a terület vasutas 
sportolóit az országos döntőn. 

Az egyes versenyszámokban 
összesen 316 versenyző Indult el. 
Az allétika1 számokban 138-an, a 
kerékpárversenren 30-an és a 
röplabda dönt6Jében 48-an vet· 
tek részt. Az izgalmas sportver
senyeken számos figyelemreroél· 
tó eredményt értek el a ver
senyzők. A 100 méteres Cutásban 
Györ!alvl Gyula a Debreceni 
JárómüJavftó sportolója 1 2,4 má
sodperces eredménnyel lett elsö. 
Ezer méteren Sztanek Ferenc 
(Debrecen állomás) győzött 2.54 
percea idővel De Jó eredmények 
születtek a 3000 m-es futásban. 
magasugrásban, grá� 'tdobásban, 
távolugrásban. súlylökésben és 
az 5000 méteres gyaloglásban is. 

A versenyen sajnos kevés 
sportoló nC, állt rajthoz, lgy 

Orvosolni kell 
Az egri fűtőház dolgozói de

rekas mun,káva, teljesítették az 
élüzemszintet. Megérdemelnék. 
hogy jogos panaszukat orvosol
ják. A kanális olyan állapot
ban van, hogy veszélyes benne 
dolgozni. Ki kellene kövezni, 
de nincs rá hitel. A csatornák 
nincsenek befedve. Az anyag
raktár tűzveszélyes. Szeretnék 
a dolgozók, ha egészséges tü,
dőjük. öltözőjük lenne. Azzal 
biztatják magukat, hogyha -
a nehézségek ellenére - két
szer, háromszor teljesíteni fog
ják az élüzemszintet. felfigyel
nek rájuk az illetékesek és 
megköninyítik mtmkáiukat. 

Uglyal Sándor 
főintéző, miskolci igazgatóság. 

Ezeknek az anyagoknak átcso
portosítása ismételt szállítási és 
adminisztrációs munkával járt. 
A:z így keletkezett felesleges 
készletek gyakran veszélyes 
!helyzetbe hozták pénzügyi 
gazdálkodásunkat és megszün_ 
tetésük a tárolóhelyek nagy 
számára és széttagoltságára 
való tekintettel nehézkes volt. 
Nem utolsósorban jelentett 
akadályt az anyagkiutalásos 
rendszerben a rendeletek nagy 
tömege és a végreihajtás11kban 
mutatkozó lazaságok. 

A dolgozókkal folytatott be
llzélgetések alapján szükséges-
1tek és időszerűnek látszott az 
anyagigénylés, elooztás és kész
letgazdálkodás rendszerének 
megváltoztatása. Időközben az 
anyagtakarékosságra és az 
anyaggazdálkodás megjavításá
ra, valamint az adminisztráció 
egyszerűsítésére vonatkozó 
párt- és kormányhatározatok is 
irányt mutattak részünkre a 
feladat végrehajtásához. 

Ilyen előzmények után került 
;or a 
G. 3. számú anyaggazdálko-

dási utasítás 
elkészítésére És kiadására. Az 
utasítás szetkesztésénél legfon
tosabb irányelvnek azt tartot
tuk, hogy a gyakorlati élethez 
közel álljon, a zavartalan 
anyagellátás. korszerű készlet
gazdálkodás biztosítása mel
lett, minél kevesebb bürokra
tikus intézkedést tartalmazzon. 
Igen sok gyakorlati kérdés he
lyes megoldásához nyújtottak 
segítséget az egyes szakszolgá
latok gyakorlati szakemberei. 
Különösen a KPM I/6. E., 7/D. 
III. és a 7. F osztályok, a buda
pesti igazgatóság Anyaggazdál
kodási és Beszerzési Osztálya 
és az országos osztószertárak. 
részéről kaptak a szerkesztők 
sok segítséget. 

A kiadott új utasítás 
részletesen meghatározza az 
anyagok igénylésénél, v&S
úton belüli elosztásánál kö-

vetendö eljárásokat 

- a jelenlegi anyagellátottság 
figyelembevételével. A szer
tárakban készletben tartható 
anyagok tárolási no!'máinak 
megállapítása a készle1 gazdáL 
kodást egyszerűbbé. rugalma.. 
sabbá teszi, a normán fdüli és 
felesleges készletek felszámo
lását meggyorsftJa, az admi
nisztrációs munka egyidejű 
c.wkkentésével. Meghatározza a 
s1,lejtezés módját és a selejtező 
bizottság tagjainak felelőssé
gét. 

Az anyagkiutalásos rendszer 
teljes megszüntetésére nem volt 
l-"hetőség, mert egyes anyagok 
népgazdasági fontosságukra 
való tekintettel országos vi• 
szonylatban is kötött gazdál
kodásban maradtak.. Ezeknek 
száma a 5zabadon beszere:roető 
anyagok javára 1955-ben jelen. 
tő�en csökkent. A területi fe. 
lelősség kiszélesítésével na
gyobb önállóságot biztosítot
tunk a szertáraknak és a vasút
igazgatóságok anyaggazdálko
dási és beszerzési osztályainak, 
Ezzel egyidejűleg felelósségü· 
ket is jelentősen fokoztuk. A 
G. 3. számú utasítás az egyes 
anyaggazdálkodó szervek 
felhasználók és szertárak -
feladatait pontosan rögzíti, a 
gazdálkodás részfeladatainak 
ellátásában mutatkozó esetle
ges hibákért a felelősséget éle. 
sen elhatárolja. 

Bízunk abban, hogy a kiadott 
anyaggazdálkodási utasítással 
közelebb kerültünk célunkhoz, 
az anyagellátás megjavításá
hoz. Ehlhez azonban elsősorban 
az szükséges, hogy az anyaggal 
foglalkozó dolgozók. műszakiak 
és szertáriak egyaránt ismerjék 
a� utasítást, tanulják meg az 
abban foglaltak helyes alkal• 
mazását. Szorosan együttmű
ködve, egymást segítve, minden 
erejükkel küzdjenek a jobb, za--

l

vartalanabb anyagellátásért. 
Várkonyi Ferenc, 

Anyagellátási Igazgatóság, 
A. osztály. 

Szabó Bandi pajtás levele 
Rövid levelet hozott a na,- 1  sorban is mennyi mindenrM 

pokba.n a posta. Tizenhat sor számol be Szabó Ba.ndi - bo
az egész, s csak a.kkor eszmél' csánat, Szabó Endre táborta
rá az ember, hogy mégis I nácse!nök paftás. Arról, hotiv 
mennyi mondanivaló va.n eb- a. vasutas gyermekek idén 
ben a néhány sorban, amikor megnyílt szakszervezet; ii.dü./.ó< 
már nem is a. levelet látja jében vidám a.z élet, úgy fut
maga. elótt, hanem az íróját. nak a sportolással, játékklri, 
Szabó Ba.ndit, a.ki nagy büsz- szórakozással töltött napo� 
kén úgy írta a.Iá a le·velet, mint a gyorS1Jonat. A kastély
h gy „táborta.nácse!nök", s szeril épület - Mikes püspóle 
persze a világért nem hagyná „nyári" palotája volt valaha 
magát e fcmtos tisztségében - a 30 holdas pa.rk, a friss
,,Bandina.k" titulálni, só, még viza Répce-folyó, s a csodálat
a, levélben említett többi paj- ra. méltó két mammutfenvő. 
tást sem fokozza. le Jóskává, amiből az egész országban 
Gyurkává, vagy Pistává, ha.- csak nyolc da.rab van- mind• 
nem így ír róluk: .,Az ország mind a. vasutas gyermekek!-. 
legkülönbözőbb részeiből jöt- ts „prózaibb" élvezetekről i8 
tü.nk össze itt, a. gyönyörű rép- beszámol a levél. arról, hogy IJ 
ceszentgyörgy; vasutas ü.dü.lő- napi ötszöri bőséges étkezés, 11 
táborban Itt va.n velünk Sza.bó sok tej, sajt, va.j már tegaláb!> 
József pajt.':.s, akinek édesapja. 300 kilóval gyarapította a tá
hegesztő a. Landler Jenő Járó- bor „áilományát", va.gyis fe• 
mújavítóba.n, Kövesdi Györrn, jenkint - illetve pa.jtásonkint 
pa.jtás Szolnokról jött, édesap- - át!ag másfél kiló a súlygya• 
ja, az otta.ni fűtőház kiváló rapodás. S ebben még ninci: 
mozdonyvezetője, Vidos József benne a. tervezett lepényevó 
pajtás - egyébként labdarú- verseny várha.t6 eredménye. 
gócsa.patunk egyik fő erőssége', Köszönjük a leveledet Szts
s nem ő tehet róla, horn, a jól b6 Endre tábortanác;elnök 
összeszokott helyi úttörőcsapat pajtás. Ha rövid volt ís, sole 
megvert minket - szombathe- örömet szerzett nekünk es sze-
1!/Í gyerek, édesa.pjc a. Járó- rez a vasutas édesanyákT!Jllc, 
mt!ja.vító sztahanov:sta kocsi- édesapáknak is mert mun• 
fényezője és sorolhatnám a kánknak nagyobb jutalmát eE 
többi sok-sok pajtást. összesen sem lehet képzelni mtnt ►4 220-at". boldogn,a,k tudunk titeket. 

Ugye, már ebben a néhány B. K, 

Segítsünk rajta 

Borsosberény ,11omúon méq mlndlQ petróleum-16mp,val veszed
nek, holott 20 méterre az állomástól áramvezető huzalok m,r bUo,z• 
kén hirdetik hoqy ezen a területen Is klqyulladt a vlllany, C.upán 

20 rnfler. Seqltaunk rajta. 
(Kovks Géza felv,) 
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II. egyetlen esetre emlékszem, 
'
pályaszakasz azonban még nem J már kapcsolja a kért helységet. 

hogy nyílt pályán megálltunk készült el, így nem volt össze- Az állomásokon szinte mindent 
A VONAT ARÁ.lVYLAG 1 - de alckor is csak egy-két köttetés az európai Oroszország beszere;,het az utas, amire 

percre. A visszafelé vezető és Kelet-Szibéria közöit. A for- szüksége van. A kisebb pálya
�ü;űn állt meg, másfél, két- utunkon sokkal nehezebb volt galom ment is egy ideig a tó udvarokon bazár van, a na
orankint következik egy állo- betal'tani a menetrendet. Utunk jegén, de végül is kudarcba gyobbakon külön kis illatszer
más. A fülkében elhelyezett harmadik napján ugyanis új fulladt a kIBérlet, mert egy vo- bolt, gyógyszertár, a legfonto
'!1angszóró pontosan tájékoztat- m�netrend lépett életbe, de a natot elnyelt a tó feneketl,;,.n sabb gyógyszerekkel (vény 
Ja az utasokat. milyen város m, vonatunknak még a régi mélysége. nem kell!) trafik, újságárus, 
lkövetkezfü, mennyi ideig áll a s2;_erint kelletJ befutnia Moszk- Nem lehetett könnyű meg- üzlet, a'hol közszükségleti cik
vonat. vaba. Nem biztam benne, hogy építeni ezt a vonalszakaszt. A keket lelhet vásárolni. Sok szi-

Ncm egészen két nap alatt időben érünk Moszkvába, mert Bajkál mentén 54 alagúton ro- bériai állomáson a kolhozok 
értük el az Uralt és utazásunk a transzszibériai vonal 'hata!- bog át a vonai és az egész tejet, vajat, tojást, zöldséget 
ha,�nadik napján már Azsia mas_ forgalmába elég nehéz pályát meredek szik.laoldalba árulnak úgy, mint nálunk a 
földjén, Szibé-riában robogott bele11leszteni is egy rendkívüli kellett belevágni. piacon. Minden állomáson áll 
Ye!ünk a vonat. Szibérián ke- express vonatot, nemhogy be- ,--------------- egy kis épület, rajta felírás: 
reszLiil öt napig tartott az út. tartani pontosan a menetidőt. A BAJKÁL UTAN ,fkipjatok". Az épület falábói 
Végigszeltük ennek a gyó-- Ugylátszik nem jól ismertem már 6 óra a tkü!önbség a vízcsap nyúlik ki; minden utas 
nyörű földnek a déli részét. a szovjet vasutasokat, mert mosz.1.,.-vai és a helyi idő 1-..i>zötr. s a pályaudvar minden do1go
Száz és ezer kilométereket vág- alig két..fuáromszor fordult elő, A vonatok azonban a mosz.1<- zója díjtalanul kaphat fon·óvi
tatott a vonat hatalmas fenvő- hogy .,Megállj"-jelzést kap- vai idő szerint kózle!(e,i- zet. Szükség is van rá Szibé
erdők, nyíresek, megmÜ\;elt tunk. de ezeket a párperces nek. Menetrend sze!·lm riában, mert télen 40--50 f<r 
földek, ódási ipartelepek kö- késéseket játszi könnyedség- délután 6 óra.kor v ,1, unk kos a hideg errefelé, nélkülöz.. 
izött. gel behozta a vonat és menet- Csitában, a valóságban awn- hetetlen a forró víz (például 

Mikor Pekin,g felé utaztunk, rendszerinti időben futott be bt,n már éjfél volt. azért is, mert az állomásokon 
még érintetlen fehér hótakaró Moszkvába. Érdekesek a szibériai pálya- szolgálatot teljesítő vasutasok 
lepte el a földeket, jégpáncél a PEKINGBE udvarok. Az állomásépület állandóan teáznak). 
folyókat, visszaielé azonban vi- '----�=:.:.-==:'..-___ -.! rendszerint beleilleszkedik a 
rág borította a réteket, az er- utaztun,kban az út leg- környék képébe. Nagyon rit
dók kis tisztásait. Oyan volt a szebb részét a Bajkál-tó kán látni azonos stHusban 
'kép, mint valan1i virágos, me- menti pár száz kilométeres épült állomásépületet. Még a 
sebeli keleti szőnyeg, ami egész szakasz jelentette. Odafelé me- kis állomásokat is szobrok, 
a látóhatárig borítja a földet. net még vastag jégpáncél bo- szökökutak díszítik. Igen tisz
Óriási folyók szelik keresztül rította a hegyek tövében hat ták, rendesek. elhanyagolt pá
a táJat - az Ob. a Jeniszei és és félszáz kilométer hosszúság- lyaudvart nem láttam egész 
a többiek, amelyek öt-hatszor ban elnyúló tavat. A tavon fa- utam alatt. A várótermek gon
akkorák, mint a Duna. A vo- ágakkal „országutat" jelöltek dozottak, a személyzet szolgá
nat nem lassít a sokszor 1-2 'ki; a tó jégpáncélja ugyanis latkész. A nagyobb pályaudva
kilométer hosszú hidakon, át- könnyedén elbírja a nehéz te- rokon telefonszolgálat van az 
robog a folyók felett. herrel rakott kocsikat is. A utasok részére. Két órával a 

I 
transzszibériai vasűt építésé-- pályaudvar elérése előtt be 

A NAGY SZIBÉRIAI 1

1 

nek idején a vágányokat is a kell jelenteni a vonatvezet6-
városok pályaudvarain hosz- tó jegére fektették. Ebben az nek, melyik várossal akar az 
szabb ideig áll a vonat; fél �dö�n f?lyt _ugyan� a_z orosz

--: 
utas beszélni. Mire a vonat be-

órát, !háromnegyed órát, úgy- Japan haboru, a BaJk.á.l menti fut a pályaudvarra, a posta 
hogy villamossal be is leibet 
utazni a varosba. Attól nem 
kell félni, hogy közben elmegy 
a vonat. Kilencnapos utunk 
alatt egyszer sem fordult elő, 
hogy akár egy-két percre is el
tért volna a menetrendben 
megszabott idöpontoktól. . A 
vasutasok együttmúködesének 
köszönhetö ez. Odafelé például 

lliiJiift.ti:1:■iiiJk) 
MegbecsUlt munka 

! 
latot Perecesen. Májill! 16-án 
az úgynevezett újaknai vonal

A Diósgyőri Lenin Kohá- ·1 t· d b k 'tto ás bán . 
szati Müvek Mnyavasútjánál, r� l.Z ara e nn

. 
:ra-

mi11t váltóőr teljesítek BZOlgá- faval megrakott kocsLSOr meg-
futamodott. A megfutamodott 

S P O RT 
jármüveket a perecesi be- és 
kihaladó váltó!a.nál páros fék
saruva, megfogtam. Tevékeny
ségemért a miskolc.i igaz,gató
ság 400 forinttal megjuta1ma
zott. 

A társadalmi munkatárs 
Sportegyesületünk országos el• 

nökségének Benczur utcai szék• 
házát gyakran ltereslk fel a Tö
rpJn·és sportolói. a sportkörök 
Yezetöi. 

Az elmúlt napokban pécsi ke
rél<páros szakosztály küldöttel 
jártak az elnökségnél. 

!etén négy szakosztálv. több, 
mint száz versenyzővel, az 
országban pedig huszonkét mü
ködő szakosztály, közel ötszáz 
taggal. nagy munkát ró a bi
zott�ágra. 

HÉT NAPIG 
éjjel-nappal robogott ve
lünk a vonat Szibérián 
keresztül. Itt, ezen a vonalon 
láttam, milyen az igazi vasúti 
forgalom. Volt olyan időszak, 
amikor percenkint találkoz
tunk ellenvonattal. Hatalmas 
szerelvények voltalt, legtöhb
nyire 60 tonnás kocsikból ösz.. 
szeállítva. Azt hiszem, csopor
tonkint indítják a vonatokat, 
mert 5-6 vonat után nélhány
perces szünet következett. Ren
geteg személyszállító vonattal 
is találkoztunk. Valamennyi 
vonat fényes zöldre laltkozott. 
A távolsági vonatokon csak 
hálókocsi van, mert másképp 
nem lehetne egy hétig utazni. 
A kocsik berendezése ugyan
olyan, mint a mi nemzetközi 
vonatunkon, csak az a különb
ség, hogy ezeken van egy egé
szen olcsó kocsiosztály, a.Ihol 
három ágy van egymás fölé 
helyezve s az ülések nem pár
názottak. 

Utazásunk hetedik naPJan 
értünk a szovjet 11atárállomás
ra, Otporba. Rövid idö alatt ki
cserélték az egész szerelvény 
kerékpárjait, (Kmában ugyan
olyan a vágánydk szélessége, 
mint nálunlk) megtörtént a hal
latlanul udvarias vámvizsgálat 
és néhány perc múlva megér
keztünk Kínába, MandzsuTia 
határállomására. 

(Folytatjuk.) 

, 

- Új üzemrész építése kez
dödött meg a Gyöngyösi Ki
térőgyárban. Az építkezés a 
geo-üzem bövítésével kapcso
latos. Még ebben az évben 
magkezdik egy másik üzem
ré:;z. a sfnhegeszLö-telep épí
tés-ét is. 

- Újító ért-ekezletet iartoi
ta.k a tapolcai vasutas szak
szervezeti székházb::m. Az ér
tekeüeten a swmbathelyt 
J.gazgatóságot Horváth József 
tervosztály-vezntő képviselte, 
aki előadásban jelö1te meg 
az újítómozgalom k&vetendö 
úiJát. 

- A Diósaőti Leruo Kobá• 
szati Művek vasútJ torgaJmá
:ru,k meggyor&ítása érdekében 
a gyár vezetősége a MAV-val 
eg_yütt új pályauílvart létesít. 
Az új rendezőpályaudv:n- épi
tésP. július 18-án kezdődik 
meg, Az új pályaudvar� 100 
tonnás hípmérleggel 1s fel
szerelik. 

- Súlyos b!llesetet hárított e1 
Vq:rga II. János mozdonyve
zető, a Budapest-Keleti fűtő
ház dolgozója Tármok állomá
son. Dicsérö elismerésben és 
2500 forint pénzjutalomban 
részesült. Egyed József Te
Tézhalam megállóhely állo-
mt.skezelőie Kunfehértó és 
Jánoshalma állomás között 
történt vonat:lzakadásnál ta
nusított éber szolgálattételével 
hárított el balesetet. 500 forint 
pénzjutalomban r�zesült. 

- Váltó-,,szépségversenyról" 
ad hírt Gödöllő állomás dolgo
zóinak ügyesen szerkesztett 
verisenyhiradó1a. A híradás 
szerint a júliuSI váltószépsé6-
versenyt a "'-e� és :1 31--es 
számú váltó nyerte. A ver
scnv elsö díiá-. 150 forintot 
ezeknek a váltóknak „koz
metikusai ", Kúti Gábor és 
Gyenes Benedek. kaptál{. 

1955. Jú]lus 11. 

- Nagy sikerrel adták elö a 
mátészalkai fútöház kultúr
csoportjának tagjai Móricz 

Zsigmond „Nem éfaeiek mu
zsikaszó nélkül" címü szín
darabját. A darabot Grörte!ek 
községben is bemutatták, 

• . . _Jól sikerüli faliújsag
kia!l,tásoka.t szervezett a buda
pesti igazgatóság politikai asz.. 
táJya. Győrött. Szolnokon 
Vácott és Szélcesfehé-rváron ál: 
lították ;ki az igazgatóság te• 
rületérőJ <i6szegyújtött leg
jobb faliújságokat. A kiál!i-
1:áook arról tanúskodtak, hogy 
a budapesti 1gzzgatóság pa:t• 
s1ervezeteinek faliújsl1g:ai 
111mo hathatósa,bban mo?.�tísí-
1 ana� a soronlévő feladato:.ra, 

- Csillagászati előadás lesz 
Egerben, a vasutas 5:lalkszer
vezet kultúrtermében augusz• 
tus 3-án. 16 ór:Ikor. Hatvan
ban július 23-m tartanak csil
l;;gászati elöadást. 

LAKÁSCSERE 
Elcser6lném vasúti házban 1� 

v6 kétszobás lakásomat hasonló, 
esetleg egyszobás magánlakásra. 
Cím: Raffay Árpád. Budapest, X„ 
Kolozsvári út 37 fd. 2. 

XX„ kerület Ady Endre út 96, 
szám alatti egyszoba-konyha, elő
szobás villalakásomat (sertés• 
tartás lehetséges) elcserélném egy 
vagy kétszobás MÁV. Iakáséri, 
Budapest belterületén. l!:rdekléldnl 
lehet: Lengyel Zoltán intézőnéJ a 
fenti clmen. 

HÁZFELűGYELóSl!!G. Budapest, 
VIII .• Baross tér 6 szám. MAV 
épületben 1. számú házfelügye
lői teendők ellátására Jelentkez
ni lehet. Feltételek: a jelentkező 
házaspár lehetőleg tényleges 
MÁV-dolgozó legyen. Nagy Buda
pest területén legalább szükség
I al<ással rendelkezzen. A házCel• 
ügyelői teendól<kel együtt csere 
formájában egyszobás-konyhás 
lalcást és a kollektlv szerződés
ben el61rt illetményt biztosítunk. 
Jelentkezés a budapesti Igazgató
ságnál. 

-----o-o------

Székely Éva vil ágcsúcsot ért el 

400 méteres vegyesúszáshan 
Székely tva, a Budapesti Tö

rekvés olimpiai bajnok verseny
zöie 1 1-én délután sikeres kisér
Ietet tett a 400 méteres vegyes-
úszás vilá,gcsúcsának megdönté· 
sére. A csúcsk!sértetre a Törek
vés Szőnyi úti uszodájában k� 

rozá2áva1, hocry megdönti ezt az 
eredményt. EJZYesületünk kltünő 
úszónője azonban nem Ijedt meg, 
a feladat nagyságától, s a!aoo• 
el6készület után be.1elen1ette 
csúcsklsérletl ssándékát. Székely 
Eva ra.l(VOP'Ó teIJesitmén:,t nyúJ

rült sor. A vHágcsűcsot ezen a tolt és · 5:40.8-as eredményével a 
távon eddig a holland Mary Kok múltnak adta át a holland llszó, tartotta: 

-
5:47.3-as ld6vel. Ezt a llő kitűnőnek tartott világcsúcsát nagyszeru csucseredn1ényt a szak- Székely t:va részeredméPvel a 

emberek nehezen megdönlhetönek 
I 

következők voltak: Plllan�ó: 
,artották. Székely Eva tehát nagy 1 : 17.3. Hát: 1:31.2. Mell: 1:30.5. 
re!adatot vállalt azzal az elhatá- Gyors: 1:21.8. 

- PaLakl József sporttársat 
ke!""e5'3ük - mondottál<. 

Pataki elvtárs t,amarosan el6· 
került. s �ztvélyes üdvözlés után 
,.eltűnt"' a pécsiekkel. 

Nem egyszer a társadalmi ak. 
tlvák is kerékpáron Jár.lák az or• 
szágot, edzéseket vezetnek. üze. 
mi dolgozókat igyel<:eznek meg
nyerni a sportágnak, vagy éppen 
tanácsot adnak a TörekYés szi. 
neiben sportoló kerékpároso1:• 
nak. 

Ezúton szeretnék köszönetet 
mondani és kérem munkástsr
saimat. !különösen :i váltóörö
ket, ho!(Jf szol!tálati idejül{ 
alatt éjje1-nappal ébeNn őr
ködjenek és tegyenek eleget 
maradéktalanul szolgálati 'kö
telezettsé�üh-inek - érdemes, 
megbecsülik munkánkat. 

Keresztrej tvény XII. 
- Ali.!? múlt el egy negyedóra. s 
Pataki Jó:::ser mosolygó arccnl is• 
m<\t megjelent. \.idám teklnteté
b61 kicslllant, hogy jó munkát 
végzett. 

- Na ,fóska, elégedettek vot. 
tak a pécsiel<? - fordult kér• 
déssel Kövér László, az SE agit. 
prop. vezetője a kezét megelége
detten dörzsöl6 Pataki felé. 

- Ugy gondolom. hiszen m�1• 
el is mentek. pedig ebből a he. 
lyl�égbőJ csal, akkor mennek el 
bamar a „rei el<". ha l,érésüket 
te! jesitetlük. 

* 

Ahhoz. hogy megérthessük Pa-
taki József .. sikerét" azt is tud. 
nunk kell. hogy kJ is Pataki Jó
Z!=:er és milyen munkakört tölt be 
Ilyen megelégedéssel? 

Aki pár évvel ezelölt gyakori 
látogatója volt a Millenáris pá. 
1ya motorvezetéses kerékpárver
senyeinel<. annak emlékeiből egé
szen bizonyosan nem hiányzik 
Pa!ald Józser neve sem. Az Izgal
mas versenyek f'orró légkörében 
Pataki nevét igen gyakran kö. 
vette hatalmas. elismerő taps. 
Sok•sok nogyszerú csúcsered_ 
mény fűződött nevéhez. 

A kegyetlen .. időmalom" sem 
tudta elszaldtanl a sporttól Pa. 
taki Józseret, de neve után ma 
nem az áll: aktív sportember, ha. 
nem ez: társadalmi akliva. 

A Törekvés SE mellett kflenc 
társadalmi bizottság működik és 
köztük talán legjobban a kerék. 
párosoké. Nincs olyan kerék· 
párverseny. melyen már az első 
percektől fogva ne találkoznánk 
velük. Munkakörük igen sokrétű. 
Szervezik. rendezik, vezetik a 
versenyeket. S hogy mindezt milyen jól Yégzlk. annak biz�ny!
téka. hogy az országos elnökség
től kiküldött munkatárs Jelentése 
minden esetben az elismerés 
hangján emlékezik meg a kerék
páros vcrsenyekröl. 

Nem kts munka hárul a társa. 
'lalm1 bizottságra. Budapest terü• 

Szeged. Szolnok. Kecskemét, 
Miskolc. és Debrecen sokszor 
látja a túrsadalmi aktivákat. l\Iis_ 
kolcon minden bizonnyal még so
káig „emlegetni rogják" Pataki 
Józser látogatását. 

- Miskolcon szomorűan tapasz
taltam, hogy nern minden halad a 
legjobb úton. - mondja Pataki 
elvtárs. - A szakosztály az idén 
még nem rendezett versenyt, ke-
1·ékpárosai egyetlen versenyen 
sem vettek részt Későbbi ellenőrzésem során is· ezl tapasztaltam. Az országos elnökség elöterjesztésemre a miskolciak hasz-
��:��

a

��!ko�:�It;�akker���;1'j
a

J�• 
ahol nem a rozsda marja a gépe� 
t��t:tJ1

e
�ok!�. 

ot•szágút pora 

!gy kerültek a miskolci Imrékpárok Pécsre. ahol a szakosztály 
eddigi példaszerű működésével 
méltán megérdemelte kerélcpárál
lománya növelését. A kerékpár 
.. csere" nemcsak Pécs keré!-:pii.r
sportjának jelent majd elünyt, 
hanem a társadalmi aktívák meg_ 
becsülését is maga után vonja. 
Erre éppen Pécsett van nagy 
szükség. A helyzet ugyanis az, 
hogv a szakosztály kitűnően mű
ködik. de ugyanez nem mond
ható el a helybeli társadalmi bi· 
zottságról. 

A Benczur u teából gyorsan és 
megelégedetten távozó pécsi ke
rékpárosok biztosan elmondják 
otthon, hogy ügyüket Pataki Jó_ 
zset, az országos kerékpáros tár
sadalmi bizottság vezetője milyen 
gyorsan és helyesen intézte el. 
Ezen majd gondolkoznak nemcsak Miskolcon. hanem Pécsett 
is. s az elkövetkez6 időkben több 
megbecsüléssel beszélnek majd a 
társadalmi aktlvákról. S ha ez 
(gy lesz. akkor a MecsekalJán is 
egyre nagyobb szerephez jutnak 
majd az eddig Jgen gyéren mü
köd6 társadalmi munkások. 

(m. J.) 

Hutter Gáspár 
váltóőr, Pereces. 

Fáradhatatlan ember 
Zsemlye József. a Srolnoki 

Járóműjavító ÜV tutórészleg 
vezetője még a múlt évben el
határozta. ho,,ay munkatársai 
segítségével egy derílöt épít 
betonból a taTtálV'kOCSikból ki
tisztított szenny felfogására. 
Az elhatározást tett követte. 
Késö &sszel fcl;tak a nagy 
munkához. Nem volt könnyü 
feladat. A szükséges beton és 
egyéb vasszerkezeti mU!ll,kák 
elvéirzéséhez alig ikerült egy
ef/Y sza;kember. A hosszú tél is 
erősen akadályozta a munkát. 
de most már készen van a 
hatvan méter hosszú épít
mény. 

Zsemlye elvtáTS, a hatalmas 
építkezés mellett a termelés
ről sem feledkezett meg. Rész
lege hónapról-hónapra túltelia
síti a tervet. Az első és máso
dik negyedévben több mint 400 
darab középjavitásns kocsit 
adtak terven felül. EUsmerést 
érdemel a futórészleg összes 
dpl,gozóival együtt. 

Csomor János 
Szolnoki Járómújavíto -OV. 

Vízszintes: 1 .  Megszabta az öszi 
forqalmi feladatainkat. 4. Spanyol 
VáJ"OS. 10. Nól név. 14. Fejlődö 
ipat·i vcirosunk. 16. Olasz gyar
mat vo1t. 17. Helyhatározó szó. 
18. Kemény. 20. Sokaság. 22. Há• 
zi állat. 2.J. Svéd pénz. 26. K-val 
szines rem. 27. Gyermeksírás. 28. 
Sovt,ny ló. 30. Rezdült. 32. Tölgy
termés. 34. Férfinév. 36. Pusztít. 
37. Vissza: szándék. 39. Tehén 
név. 40. Bérbevevő. 4 1 .  Megoko
lás. 42. Becézett riúnév. 44. Ritlrn 
Ccrrinév. 43. Fekete. ft•anciúul. 48. 
Eln1e. .30. G-vel já1·. 53. Győz& 
lem németül. 55. Fel . . . 56. ílyen 

rizlJng is van. 58. Idegen férri· 
név. 59. Mohamedánok zaránH 
dokhelye. 61. Faféleség (első koc
kába kettős betu). 63. Német fegy. 
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Emeljük a mozdonyok /,asznos futását 
11 vasútüzemi értekezlet I ni kell. A két tényező az utób
N plenáris ülésén és szak- bi időben csaknem egyenlő 

rnal tanácskozásain egyaránt arányt mutat, megközelítően 
előtérbe került mozdony- és annyi a géprevárás, mint a vo
kocsiparkunk helyzete. Az natravárás. Világos, hogy mi
igazgatóságok őszi forgalmi ér- lyen hibák vannak a mozdo
tekezletein még áttekinthetőbb nyok gazdaságos kihasználásá
képet kaptak a vasutas dolgo- nál. S ezek a hibák elsősorban 
zók arról, hogyan, milyen mű- abból fakadnak, hogy nincs 
�zaki feltételekkel fogunk hoz- meg a szoros összhang a for
zá az őszi forgalom nagy fel- galmi és a vontatási szolgálat 
adatainak a végrehajtásához. között. A várakozásokat, az 

l\Iozdonyhelyzetünket te- ácsorgásokat szeretik egymás 
kint\e világosan meg kell számlájára írni. Pedig, ha a 
mondani, hogy nincs elég von- forgalom nem engedi időben a 
tatójármúvünk, különösen kor- gépet a fűtőházba, a fűtőház 
szerű. vontatójárművek nem csak késve tudja kü,dni a for
állnak megfelelő számban ren- galomnak. Nem vitás azonban 
delkezésünkre. Az áruforgalom az sem, hogy ha a mozdony
növekedésével a vasut műszaki vezető nem tartja a menetidőt, 
fejlődése nem tartott lépést. A ha a gépkarbantartás elhanya
legfontosabb tehát az, hogy golása miatt a vonalon vagy a 
minél gazdaságosabban bán- fútőházban váratlan javítások 
j'Unk meglévő mozdonypar- válnak szükségessé, sem a fű
kunkkal, a h iányzó műszaki töház, sem a forgalom nem tud 
feltételeket szívvel. ésszel és tervszerűen gazdálkodni a 
gyóznuikarással pótoljuk. mozdonnyal. Súlyos zökkenők, 

A szívvel végzett munka 
már sok akadályt legyó

�ött az előző években is, de 
most még erősebb helytállást 
kér népünk, pártunk, iparunk 
és mezőgazdaságunk a vonta
tás dolgozóitól - tehát még 
több szívet. Erős szh·et, amely 
nemcsak a győzelmek elérése
kor dobban forróbban, he,·e
sebben, hanem akkor is erő
sebb ütemre !!erken, amikor 
nagy és nem könnyű sikerrel 
kecsegtető feladat adódik. 
Olyan szívet. amelyet még az 
esetleges kudarc sem tör meg, 
hanem éppen ellenkezőleg, el
S7,IÍilttá tesz. Gondolunk itt el
sősorban arra a jelenségre, 
bogy egyes mozdonyvezetők 
feltűnően hamar el·vesztik túl
súlyvállalási kedvüket. Igaz, a 
forgalom is hajlamos arra, 
hogy a mozdonyszemélyzet 
kedvét elrontsa a túlsúlyos 
vonatok továbbítása közben. 
Például a miskolci fűtőház ki
tűnő mozdonyvezetőjét, Eger
szegi Géza elvtársat legutóbb 
tizenkétszer állították meg 
Hatvan és Miskolc között 1 700 
tonnás vonatával. 

Azonban annak a mozdony
vezetőnek, aki a hármas jel
tzót magáévá tette, egy pil
lanatig sem szabad 'c'lfelejte
nie, hogy mennyi minden 
íügg az ő higgadt megfonto
!ásától, meg nem alkuvó aka
ratától. A mozdonyparkot 
csak úgy lehet gazdaságosan 
kihasználni, ha minden egyes 
mozdonynak emeljük a ha
szonkilométe„ teljesítményét, 
ha annyi túlsúlyt továbbítunk 
vele, amennyit elbír a me
netidő pontos betartásával. 

A „szívvel" és az ,,ésszel" 
fogalm;, nem választható el 
élesen egymástól. Az a moz
donyvezető, aki szereti gépét, 
aki szívvel, szeretettel ápolja, 
gondozza, az ésszerűség köve
telményeinek is eleget tesz, 
hiszen a jó! karbantartott gép
pel magasabb teljesítményt ké
pes elérni. Az ésszerűség nem 
szorul külön magyarázatra, hi
szen világos, hogy az a 424-es 
sorozatú mozdony amelyik 5-
eoo tonnával indul el, valósá
gos arculcsapását jelenti az 
ésszerűség és a gazdaságosság 
alapkövetelményeinek. Pedig 
találhatunk ilyen példát özön
nel. Mint legutóbbi számunk
b;m is szóvátettük, egyes vo
nalakon a közlekedő tehervo
natoknak alig tíz százaléka 
Visz túlsúlyt, sót sokszor a vo
n_atoknak .alig néhány száza
léka továbbít annyit, amennyit 
a menetrendfüggelék feltüntet, 
vagyis a vonatokat még az 
tlöírt súlyig sem terhelik ki. 

ft gazdaságosságról, a ha
szonkilométerek számá

nak növeléséről szólva a gép
éa vonatravárásokról is beszél-

kiesések származhatnak abból 
is, ha a forgalom nem tájékoz
tatja a fűtőhá?.at arról, hogy 
milyen tonnasúlyú, tengely
számú vonathoz kéri a gépet, 
Yagy ha a mozdonyfelvigyázó, 
a reszortvezetö nem jsmeri a 
gépek állapotát, személyzetét 
s nem megfelelő gépet ad. 

11 z öszi forgalom alapvető 
N vontatási törvénye: vo

nat nem várhat aépre. Tehát 
a vontatás irányítóinak legfon
tosabb feladata, hogy az elegy
áramlásnak megfelelően cso
portosítsák át a mozdonyálla
got, i lletve előrelátó intézkedé
sekkel biztosítsák valamennyi 
vonat mozdonyszükségletét. 
Ugyanilyen törvényszerűséggel 
kell azonban biztosítani a for
galomnak is a mozdonyíordu
lók idejének betartását, a gép
rendeléseket lelkiismeretes 
mérlegeléssel kell leadni s a 
felsőbb vezetésnek minden al
kalommal meg kell vizsgálnia, 
mi volt az oka a vonatravá
rásnak, ugyanis az eddigi gya
korlat azt mutatta, hogy jobbá
ra csak a géprevárások ügyé
ben folytattak vizsgálatot. 

Az „ésszel" fogalmához tar
tozik, hogy mindig összefüg
géseiben nézzük a vasút mun
káját. Lássuk világosan, hogy 
a mozdonyok jó kihasználása, 
h.aszonkilométer teljesítményük 
növelése az alapja minden 
eredményünknek. Legyen az a 
kocsifordulóidő csökkentése, a 
vonalak átbocsátóképességének 
növelése, az összekapcsolt moz
galom kiterjesztése, az utazási 
sebesség növelése, a széntaka
rékosság. Mindebből egyenesen 
következik, hogy a siker nagy
részének letéteményesei a moz
dony b rigádok, a mozdonyveze
tők és fűtők. 

A győzniakarás - az el
múlt, nem könnyű évek 

bizonyítják - szinte vérévé 
vált dolgozóinknak. ,,Mi ismer
jük az embereinket, ismerjük 
mozdonyvezetőinket, fűtőinket, 
lakatosainkat, műszaki veze
tőinket. kommunistáinkat és 
ezért biztosan tudjuk: győzünk 
az idén is" - mondotta az elis
merés hangján a vontatási 
szakosztály vezetője s mi hoz
zátehetjük: megismerte és el
ismerte jó munkájukat pár
tunk, egész dolgozó népünk. 

Az idén, amikor az őszi for
galom győzelemrevitelével egy 
távolabbi, de minden eddigi
nél szebb győzelmet: második 
ötéves tervünk győzelmét ké
szítjük elő, győzniakarásunk
nak még erősebbé - valóban 
vérünkké kell válnia. A nagy 
Íeladatok csak a gyöngét i!esz
tik meg - az erőset me�acé
lozzák. Bízzunk erőnkben, s 
akkor az idei őszi for,ralom ;s
mét győzelmet és elismerést 
hoz, 
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SCJSEG A NEPHEZ, HCJSEG A PABTHOZ! 
�·asuias DISZ-tagok ors:úígos aktívaértekezleie 

Melegen tűz a n.ap, forró a levegő, de itt a RO)Jal szálloda 
díszes kultúrtermében, a vasutas DISZ-tagok országos aktíva.
értekezletén mégsem a,z időjárás teszi izzóan leNcessé a han
gulatot. A szivek melege forróbb a n,apnal, a i:asutas ifjúság 
nagy feladatának. tudata, az őszi forgal<>m sikerességéért 
folytatandó harc fűti a jelenlét-őket. 

Hűség a néphez, hiiség a párthoz - ez az értekezlet jel
szava, ezt hirdeti az elnökség fölött elhelyezett felirat, de ezt 
fejezi ki a résztvevők csillogó szeme is, ütemes tapsuk, 
ahogy köszöntik az elnökségben helyetfoglaló vezetőket, 
Balassa István elvtársat, a Magyar Dolgo::ók Pártja Központi 
Vezetqsége ;paTi és közl.ekedési osztályának munkatá,·sát, 
Bognar Imre elvtársat, a vasút politikai főosztály vezetőjét 
Bogyó Géza elvtársat, a vasút politikai fóosztály helyette; 
vezetőjét. Kamuti Jenő elvtársat, MAV 't'ezél'igazgató hel·yet
test, Fiók. János eh:társat, a ,,asút politikai főosztály ifjú
sági a losztálya vezetőjét és az értekezlet kedves vendé
geit, a. Német Demokratikus Köztársaság ifj,i vas-ufasainak 
küldötteit, élükön Mai Günther el,,társat és tagjait, Gumnich, 

Lehman, Fl.eischer és Koch elvtársakat. 

rágozhat a párt vezetése nél· 
kül - hangsúlyozta. 

A pártvezetés biztosítása 
a vasúti munkában azt 
jelenti, hogy a DISZ 
egész tevékenységével a 
Pári tőirányvonalának 
megvalósulását szolgálja, 
A pártvezetés megköveteli, 

hogy valamennyi vasutas 
DISZ-szervezetünk küzdjön a 
párt politikájának megvalósí• 
tásáért, a párthatározatok 
\·égrehajtásáért. 

A továbbiakban ai előadó 
rámutatott arra, hogy a párt
vezetés biztosftá&áért kemény 
harcot kell folytatni az ellen· 
séges erők és a káros jobb
oldali nézetek ellen, melyeket 
feltárt a Közponh Vezetőség 
márciusi és áprilisi határoza
ta. A mi fiataljaink az újért, 
a fejlődésért akarnak harcol
ni. A pályafenntartási fiata
talok kr':lmpács helvett aláve
rőgéppel akarnak dolgozni, a 
járóműjavítrk és fútóházak 
fiataljai azt várják, hogy új 

gépeket kapjanak, hogy ne le
gyen anyagproblémájuk és 
jobb legyen a szers.zámellátás, 
az állomások fiataljai kor
szerű automatizált állomásokon 
akarnak g:olgálatot teljesíteni. 
Mindez csak a szocialista. ipa
rosítás keretén belül, a nehéz
ipar elsődleges fejlesztése út
ján valósulhat meg. Ezért kell 
a fiataloknak is minden ere
jükkel harcolniok a jobboldali 
torzítások ellen, a párt veze
töszerepének érvényesítésé
ért. 

Ezután Bogyó elvtárs elmon· 
dotta, hogy az utóbbi időkben 
a vasutas DISZ-szervezetek, 
különösen a DISZ II.  kongresz
szusára készülve, :számbelileg 
és szervezetileg egészségesen 
fejlődtek. Fokozódott a Vas
utas fiatalok hazafias nevelése, 
a Szovjetunió iránti hűsége, 
Megerüsödött az ifjúság kul
turáiis nevelése és mind töb
ben kapcsoiódtak be a sport
mozgalomba. 

Az elmúlt öt esztendőben 
tovább erősödtek, fejlődtek va
sutas DISZ-szervezeteink. De 
bőven van még tennivaló -
mondotta az előadó, majd rá
mutatott arra. hogy 

a vasutas DISZ-alapszer
vezetek vezetői még min• 
dig elhanyagolják a szer-

vezeti életet, 
rit-lcáJc a veutőségi ülések, 
baggyű.lések, ifi-napok. A 
DISZ-csoportok munkája zö
mében csak a DISZ-bélyegek 
eladására korlátozódik. A hi
bák fő oka a kollektív veze
tés hiánya, a DISZ-bizottsá
gok szerepének lebecsülése. 
Mindez kihatott arra, hogy a 
vasutas DISZ-szervezetek tö
megbefolyása még mindig 
nem kielégítő. A vasút terű-

!etén több mint 25 OOO azok« 
nak a fiataloknak száma, 
akik a DISZ korosztályához 
tartoznak. Ennek ellenére a 
vasutas fiataloknak cs-upán 
50-55 százaléka DISZ-tag. A 

taglétszám növekJedését első
sorban az akadályozza, hogy 
egyes DISZ-vezetők ne-m ti;. 
megszer-vezetnek, hanem va,• 
lamiféle .,legjobbak egyesü• 
letének" tekintik a DISZ-t, 
ahol semmi keresnivalójuk 
nincs rakoncátlan, esetleg 
fegyelmezetlen fiataloknak. 
A DISZ csak akkor erősöd
het, ha szétzúzza ezeket a 
helytelen nézeteket. 

A továbbiakban hangsú-
lyozta Bogyó elvtárs, hogy a 
DISZ-szervezeteknek a fia
talokat elsooorban termelő
munkájukban. legfőbb élette• 
vékenységükben kell segíteni. 
Ez a DISZ legfontosabb fel
adata, és ezen a területen a 
DISZ már nagy eredménye
ket ért el. A vasutas fiata
lokat ott lehetett találni a va
sút legnehezebb feladatainál 
és ott lehet találni ők,et ma 
is. Végezetül hangsúlyozta az 
előadó, hogy a fiatalok előtt 
álló legfontosabb feladat az 
01':ZI forgalom segítése. a 
DISZ H. kongresszusának, s 
a X. vasútüzemi értekezlet 
határozatainak megvalósítása. 
A DISZ tagjai'l'lak fogadalmai 
hűség a nephez, hűség a 
párthoz - váljék a vasutas 
fiatalok életének legfőbb tar
talmává. 

(Bogyó eivtárs beszéde után 
megkezdódőU a tanácskozás. 
Az értekezlet lapunk zárta
kor még tart, a hozzászólá· 
sok ismertetésére legköze
lebbi számunkban t:isszaté� 
rünk.) 

A vasutas ifjúság országos 
tanácskozását Bognár Imre 
elvtárs nyitotta meg. Beveze
tőjében hangsúlyozta, hogy a 
párt Központi Vezetősége nagy 
jelentőséget tulajdonít az ifjú
ság között végzett szocialista 
nevelőmunkának. Ezért hozta 
a Közpooti Vezetőség 1955. 
május 27-én fontos határoza
tát az ifjúság közötti nevelő· 
munka megjavítására. A hatá
rozat feladatunkká teszi, hogy 
pártszernezeteink biztosítsák a 
uasutas ifjúság szocialista ne
velésének eszmei tisztaságát. 
Neveliihk fiataljainkat párt és 
nép iránti hűségre, a. szocializ
mus ü gye iránti oda.adásra, Í{Jaz 
hazafiságra, proletár interna
cionalizmu.sra, öntudatos fe
gyelemre, a munka szeretetére, 
kulturált magatartásra és a 

haza védelmére. A vasút te
rületén is mindenegyes párt
tag egyik legfontosabb párt· 
kötelessége az ifjúság nevelé
se. Beszéde végén Bognár elv
társ a DISZ II. kongressszu
sának jelentőségéről beszélt, 
majd köszöntötte a kelet
német vasutasküldöttséget és 

az értekezlet résztvevőit. 
Ezután Bogyó Géza elvtárs 

mondotta el az értekezlet be
számolóját. Bogyó elvtárs be· 
számolójában idézte a vas
utas fiatalok szomorú életét a 
népelnyomók Magyarországá• 
ban, amikor a fiatalok sorsa 
a nyomor és a nélkülözés 
volt. A felszabadulás előtti 
években a vasutas fiatalolc 
előtt elzárták az érvényesülés 
és a fejlődés útját - mondot
ta. Ezek az elzárt pályák most 
megnyiltak fiataljaink előtt, 
mérnökökké, technikusokká, 
kiváló szakemberekké képez
hetik magukat. A régi időkkel 
szemben most nagy számmal 
dolgoznak a vasúton nők is, és 
a fiatalok közül sokan mint 
közép· és felsővezetők vesznek 
részt a szocialista vasút meg
teremtéséért folytatott munká
ban. A továbbiakban rámuta
tott arra, hogy az eltelt 10 év 
alatt a t,asutas ifjú.ság biztos 
támasza lett pártunknak, népi 
demokratikus rendszerünk
nek, szívvel-lélekkel vettek és 
vesznek részt a. vasút legne
hezebb feladatainak a megol
dásában, lelkesen támogatják 
a Szovjetunió vezette béketá
bor harcát. 

Alkotmányunk ünnepe 
és a vasutasnap tiszteletére 

Az elmúlt évek tapasztalatai 
azt igazolják, hogy az ifjúsági 
mozgalom eredményeinek for
rása és továbbfejlődésének 
alapja a marxista-leninista 
párt vezetése. Ifjúsági szövet
ségünk csakis nagy pártirnk 
vezetésével képes arra, hogy 
biztosan vezesse a fiatalok se
regét. Mint ahogy élólény nem 
élhet napfény és víz nélkül, 
úg11 a DISZ sem élhet és vi-

227.500 tonna aru terven felül tevő, aki hatodik hónapja tarlo 
ia a sztahanovista szintet. Bri

augusztus 20-ra 863 tonnára. gádjában dolgozik Pécsi Má
szei:,IE'mberre a tervezett 850 tyás érdemes vasutas, tolatás• 
tonnáról 876 tonnára növelik. vezető akinek teljesítménye 
!Ez a vállalás 227 500 tonna ár-u állandóan 1 10-120 százalék 
terven felüli továbbítását teszi között mozog. A brigád jó mun
ie/U'tővé a harmadik negyedév- I káját segíti Si!Zei Antal és Kő
ben. vári János váltókezelők lelkiis-

A vasútüzemi értekezlet és 
az igazgatósági őszi forgalmi 

ertekezlet nyomán felélénkü!t 
a verseny Budapest-Ferencvá
ros csomóponton. A dolgozók 
elhatározták. hogy augusztus 
l-től 14-ig vasuta:mapi műsza
kot tartanak. Vállalták, hogy a 
műszak alatt tehervonati me
netrendszerinti indítási ter
vüknél 104, kocsitartózkodási 
t�•vüknél 107, kocsikifutási 
tervüknél 107, vonatterhelési 
t erviiknél pedig 105 százalékos 
,·re<lményt érn<"k el. Az egy vo
natra esö tonnamennyiséget 
Júlt u� tan 800 tonnáról 832-re, 

A pályafenntartási dolgozók meretes szolgálattétele is. 
az élüzemszintek maradéktalan 
l"l ies.ítésével. a vontatás dol
gozói 2800 to,.na szén megtaka
n t.:i:;é.val, három százalékos 
ónk/\ltségesökkentéssel és az 
lisszekapcsolt mozgali.'m.ban 
210 OOO tonna túlsúly továbbí
tásával kívánnak hozzájárulni 
a csomópont jó munkájához. 

Tizenkét mozdony helyett tizenöt 

J áróm új avító vállalataink az 
-iszi forgalom sikeres előkészí
tése érdekébe'n, a vasutas:iapra 
ffi az alkotmány ünnepe t iszre
:�tén, értékes vállalásokat tet
tek. Az első sikerekről a Land

ler Jenő Járóműjavító ÜV szá
mol be. Jelentik. hogy jtiliu.s 
W-ig a kiszabott 12 mozdony 

helyett 15 mozdony futójavítá
sát végezté<k el. Ennél a mun
kánál Szemén László kazánko
vács és brigádja 144 százalékos 
eredményt ért el. A kocsiosz
tály dolgozói is bekapcsolódtak 
„ nemes versenqésbe és július 
második dekádjában kimagas
ló tervteljesítéssel büszkélked
hetnek. 

Három állomás versenye az élüzem címert 

Bátaszék állomás dolgozói 
I 

párosversenyre hívták egymást. 
nagy lelkesedéssel tették meg Az állomás Kaposváron kívül 
felajánlásaikat a vasutasnap és oárosversenyre hívta Sárba
az alkotmány ünnepe tisztele- gárd állomást is. 
tére. Az egyéni vállalásokkal Bátaszék állomáson mártS 
PeyidejűJeg mind a forgalmi, kiváló teljesítményt ért el Zá
mind a keres.kedelmi brigádok dori Ferenc forgalmi  szolgálat-

A miskolciak 
mar augusztusi terviikön 

dolgoznak 

Az élüzem címet viselő l\Ji.,,, 
kolci Járóműjav!tó ÜV dolgo
zói már az első fél.évben 21 
nap előnyre tettek :szert a terv_ 
teljesítésben. Előnyüket azóta 
L"< tartják ami azt jelenti, hogy 
Július 15-én már augusztus B-i 
tervükön dolgoztak, 

A versenyben kiválik Zsíros 
József megmunkáló üzemi esz.. 
tergálvos. aki 18 hónapja szta
hanovista szinten dolgozik s 
e?.zel jogosu lt..--ágot szerzett .,a 
szakma kiváló dolgozója" jel• 
vény másodszori megszer:zésé
re. valamint az ezzel iá.ró Dénz# 
jutalomra. Teljesítménye rend• 
szeresen 150 százalék körül 
van. Kiváló munkát végez Ta.. 

kács Ernő mozdonvlakatos is, 
akinek 140 százalékos teljesít• 
ménye szintén hozzájárul " jó 
eredménvekhez. (Pál lstvá11 
leveléböl.) 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

A jó előkészítés lél győzelem 
FelkészUlés a p6rtoktat6si évre a v6ci P6/yafenntartási Főnökség a/apszervezeténél 

Október közepén kezdődik disták megyltatták az oktatás az új oktatási év, de sikeressé- tapasztalatait és ezt a zárófogge jórészt már a napokban. he- lalkozáson részletesen megbetekben. az oktatási év előké- szélték a hallgatókkal. Az álszítésénél eldől. A Jó előkészí- talános tanulságokat tagg_yütés fél győzelem. a felkészülés lésen ismertették. itt döntötték elmulasztása legtöbbször az el azt is - mérlegelve a komoktatás sikertelenségéhez ve- munisták politikai tudásában zet. Az előkészítés. a helyes elért fejlődést - hogy az új 
kiválasztás hatással van arra. oktatási évben a párt határo
hogy a hallgatók vég�tanul- zatnak meatelelóen nagyobb jál.-e az évet. gyarapodnak-e fim,elmet fordítanak a po!ititudásban, tovább szilárdul-e kai oazdasáatan tanulmánuovilágnézetük. vagy pedig gyen- zására. 
ge színvonalú foglalkozások Elhatározásuk helyes. A szolesznek. s a hallgatók iavaré- cializmus építése. a vasút e:az
sze „lemorzsolódik". daságosságáért folytatott harc 

A váci Pályafenntartási Fő- el sem képzelhető anélkül. 
nökség pártszervezeténél már hogy a kommunisták és első
most előreveti árnyékát az új sorban a vezetők ne ismeriék oktatási év sikere. Miből le- a szocializmus gazdasági alap
het erre következtetni?  Első- törvényét. a termelékenység. 
sorban abból. hogy a felkészü- az önköltség alakulásának elvi 
lés már az elmúlt oktatási év problémáit és mindazokat a 
befejeztével megkezdődött. A 

I 
kérdéseket. amelvekkel meg

zárófoglalkozások idején a ismertet a marxista politikai 
Pártvezetőség és a propagan- gazdaságtan. 

Valamennyi aktíva tanul 
Az új oktatási évben két po

litikai gazdaságtan I.  tanfo
lyam lesz. A pártszervezet 
ezenkívül indit egy marxista• 
leninista alapismeretek tanfo
lyamot is. Nagy szükséa van 
erre, mert a politikai iskolák 
elvégzése után itt kész-ü!nek 
fel a párttagok arra, hogy a 
következő években az SZKP 
története. a politikai gazdaság
tan. a magyar párttörténet és 
a filozófiai szakosított tanfolya
mokon eredményesen tanul
hassanak. Hét párttag kivéte
lével az alapszervezet tagságá
nak 80 százaléka vesz részt 
szervezett oktatásban. A párt
vezetőséo minden taoja. vala
mennyi aktíva tanul. Ezt úgy 
érték el, hogy egyetlen hallga
tónál sem sértették meg az ön
kéntessé!? elvét. A már emlí
tett tag,ryűlés után Mészáros 
Gyula párttitkár vezetésével a 
pártvezetőség és Pék István 
propagandista részvételével el
beszélgető bizottság alakult. 

A bizottság e01Jénenként be
szélgetett el a kommunisták
kal és számos pártonkiv-üli 
dolgozóval, hangiúlyozva. hogu 
számít rájuk a pártszervezet 
az ú.j oktatási évben. A szak-
mai vezetőknek gazdasági 
funkcionáriusoknak. tömeg-

maga is érezle, hogy nincs iga
za. De makacs volt és kijelen
tette: nem tanulok. A párttit
kár elvtárs mee;magvarázta ne
ki. hogy helytelen úton iár. 
Tehetséges fiatalember, alti· 
nek szüksége van arra. hogy 
képezze magát. Ez a beszélge
tés eredményes volt és Pető 
Imre is tanulni fog_ 

Kocsis Teréz más miatt hú
zódozott az oktatástól. Nemso
kára férjhez meg_y és ez bi
zony sok gonddal jár. ..Nincs 
időm tanulni." De ez a véle
ménye megváltozott a második 
beszélgetés alkalmával. Ráiött. 
hogy a tanulásra. a fejlődésre 
nemcsak a lán.vaknak, hanem 
az asszon.vaknak is szükségük 
van. 

A beszélgetések alkalmat 
adtak arra is, hogy iobb ta
nulásra serkentsék azokat. 
akik tavaly nem értek el ké
pességüknek megfele,ő fejlő
dést. Az a konferencia. ahol 
tavaly Benedek elvtárs ta
nult. magasabb fokon folytat
ja tanulmányait. de őt nem 
osztották be közéjük, mert 
szorgalmával nem voltak elé
gedettek. Amikor Benedek 
elvtárs ezt megtudta. először 

elkeseredett. aztán ígéretet 
lett: a nyarat felhasználja ar
ra. hogv kiegészítse tudását. 

Az akta tási év elpkészítése 
az alapszervezetnél egészében 
jónak mondható. Vannak azon
ban kisebb hibák. amelyekről 
mégis szólni kell. Vonatkozik. 
ez elsősorban az idősebb párt
tagokkal való foglalkozásra. 
Az üzemi bizottság elnökének, 
Kőhegyi Ferenc elvtársnak 
például az a véleménye_ hogy 
a tanulás már nem neki való. 
és emiatt kényszeredetten vál
lalkozott a tan ulásrn. 

Hasonló a helyzet Urbán elv
társsal, a kovácsmúhelyböl. 
aki azt mondotta, hogy a kala
pácsot még elbírja -. de a 
könyvet már nehezen- veszi a 
kezébe. Kétségtelen. hogy az idősebbeknek nehezebben 
megy a tanulás. 11::ppen ezért 
a pártvezetőséonek feladata. 
hogy bátoritsa őket. ma{/1/aráz
za meg, hogy az idősebbek ta
nulását megkönnyíti gazdag 
él€Ltapa.sztala.tuk és ha az el
mélet nehezebben is megy, se
gít nekik a. pártvezetőség. Ha 
kívánják, adnak segítségül 
melléjük konzultánst. Meg le
het győzni ezeket az elvtársa
kat is, hiszen számos hozzájuk 
hasonló id&ebb kommunista 
szívesen vállalkozott a tanu
lásra. Várfa.lvi elvtárs például 
szintén túl van az ötvenedik 
éven, mégis így beszél: ,,Még 
eddig minden évben tanultam 
és az idén is tanulok. Nagyon 
fontos ez. A dolgozók között, 
akik.kel egész nap együtt va
vagyok gyakran hallok o!yan 
kérdéseket, amelyekre politi
kai i.smereteim bővítése nél
kül nem tudok megvdlaszolni. 
Márpedig a kommunista ad
jon mindenre választ, minden· 
re helyes magy1rázatot a dol
gozóknak." 

Ez a helyes beszéd, ezt kell 
megértetni valamennyi párt
taggal és tagjelölttel. Ezt sür
gősen pótolni kell és fel kell 
készülni arra, hogy az új ok
tatási év kezdete előtt, szep
temberben, még egyszer min
den hallgatóval elbeszélgessen 
a pártvezetőség. 

�etkiki ÍE IL IET_ 
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HARMINCEZER K I LOMÉTER 

A SZOVJETUNIÓ ÉS KÍNA VASÚTJAIN 
ÍRT A :  ZSOLT RÓBERT 

III. cok során még a vasútvonalak, 1 1  A VONAT INDULASAT 1 
a kocsipark jórésze el is pusz- t 

CSAKNEM KfT HÓNAPOT j tult. tszakkelet-Kínában, ahol a peronra f:lszerelt hatalma{ 
1 • "bb vasúthálózat a villanycsengo, vagy harang jel-

töltöttem Kínában. Jártam dé-
len, Kína trópusi tájain, jártam 

a Janace középső folyásánál, 
beutaztam Mandzst1riát, meg
ismerkedtem Kína nagy kikö
tővárosaival. Sokat utaztam 
ennek a gyönyörű, hatalmas 
országnak a területén. de min
den túlzás nélkül állíthatom, 
hogy sohasem fárasztott a vo
natutazás. A kínai vonatok -
bár berendezésük nem olyan 
tökéletes, mint a Szovjetunió
ban - kényelmesek, gyorsak, 
pontosak. a vonat személyzete 
pedig annyira udvarias és szol
gálatkész, hogv soha egyetlen 
utasnak sem lehet panasza. 

Mielőtt Kínába mentem, so
kat olvastam F.Jna egykori 
közlekedési viszonyairól és ne
hezen tudl.2.m elképzelni. hogy 
néhány esztendő alatt gybke
resen változtatni lehetne ezen. 
A csangkaisekista Kínában 
soha nem volt üzemben vala
mennyi vasútvonal, a vonatok 
rendetlenül közlekedtek. J;:rke
zésüket. indulásukat ritkán je
lezték előre, úgyhogy az utas 
néha napokig várakozott a pá
lyaudvarokon, s mikor végre 
me�érkezett a vonat, legfel
jebb a tetejé11 kapott helyet 
és így utazhatott napokig, 
ezer és ezer kilométereken ke
resztül. Ha az ablakon keresz
tül be is jutott a vonatba az 
utas (ez volt a szokásos bejá
rat a kocsikba) - akkor se 
nagyon kapott ülöhelyet, mert 
a kalauzok csak tetemes bor• 
ravaló lefizetése után voltak 
hajlandók ülőhelyet biztosíta
nl. A vonatokat ellepte a pi
szok, a por, a szemét, a mos
dóban sohasem folyt víz. 

1 ILYEN VOLT A l s r:áa'!ásul 
K!N AI VASÚT a Jap_anok 

' ellem há
borúban és a felszabadító bar-

a egsuru a . . ' zi. A jelzés után egy perccel m?zdo�y�k
-

80 sz�zaleka, � sze- indul a szerelvény. Az em 
melyszalhto kocsik 40 szaz?lé- perc alatt a je�yvizsgálók még 
ka, a teherkocsik 25 százaleka, gyorsan körülnéznek, nem ma
a talpfáknak csaknem a fele radt-e egy-egy fegyelmezetlen 
megrongálódott. 1951 óta Bszak- utas a peronon. Szívlikön ,>ise
kelet-Kína forgalma csaknem lik az utasok érdekeit, gondo
me"kétszereződött. Rövid idő san ügyelnek an-a, le ne ma-

Jatt újjáépítették Kína egész radjon vala.ki. M inden kocsiba a . , . k'n i vas- hangszórtlt szereltek fel: beievasuthaloz�tát. A_ i a lentik a következő pályaudvar 
utak utasai számara azonba

_
n nevét. a tartózkodás idejét, 

a fejlődés nem annyira a sza- sőt felhívják az utasok figyel
mokban nyilvánul meg, hanem mét. né7.zenek jól körül a fül• 
abban, hogy ha az utas meg- kében. nem felejtettek-e vala• 
váltja a menetjegyét, akkor mit �tt. tanácsokat ad1:ak._ hol 

ontosan tudja, melyik nap, szállJanak me� .. az _m:to varos• P . . . ban, hogyan kozehtsek meg a melyik vonat hányadik �o�si- város középryontját, sőt beszá-
jában van biztosítva szamara mainak a,: illet.s v;:\.ros neveze
ülő-, illetve fekvőhely. tes�égeirnl is. (A kínai vonatok 

H t bef t egy pálya- han<!szóró.iára azonban az a a vona u eurónai utasok általáball haudva1Ta, üt·es peront talál. A �aizszanak. A Szovjetunióban a torlódások elkerülése végett fülk{okben helyezik el a hang. 
ugyanis a forgalmasabb pálya- szórót, az utas akkor zárja el, 
udvarokon az utasokat nem amikor akarja, a kínai vona
engedik ki még a vonat érke- ton azonban re�gellől este 11 
zésekor sem a peronra. Meg- óráig egvfolvtáb_an szól a zene: 
várják, míg a leszálló utasok vagy . hallatsz:k  az . előado 
zöme elhagyja a pályaudvart. �:ő�\�} 

- nem eppen kis hang-
Ezalatt a fe!szállók fegyelme- Az ::\llomások hangszóróiból zetten sorbaállnak a peron be- is rendszeresen hallani közér• 
járatánál. A beszállás szintén dekú ki:\zleményeket. Sanháj• 
nyugodtan, fegyelmezetten tör- kt1an állomáson például a 
ténik. A kocsik ajtajánál álló Nary Kínai Fal történetéről 
kalauzok udvariasan, gyorsan hallhatt:>.k az utasok. Ennél a 

városnál. a te11geroarton kez• igazítják útba az utasokat. A dődik a Na,zy Fal és szeszélyejegyeken feltüntetik, melyik sen, sok száz kilométeren kekocsiba, hányas számú helyre resztül, hegyek gerincein ka• 
érvényes, tehát nincs semmi nyaro"{ az ország belseje felé. 
ok tolakodásra, vitákra. A hc- Az állomás felüliárójáról jól 
lyi. pár száz kilométereE vona- látni a hatalmas. háromemelet 
lakon kilzlekedő vonaton nincs mag'1ssá1;ú, 2000 éves fala( 
helyjegy: a peronbejáratnál amelynek a tetején két kocsi 
sorbaálló utasokat az üres ko- is kénye!me,sen elfér egymás 
esik felé Irányítják, s ha több m_e_ll_e_tt_. ____ _ 
utas lenne, mint amennyi ülő-

1 KÜLÖN KELL l !! ��.�! hely van (ez ritkán fordul elő) BESZÁMOLNI úti szeazcnnaJ ú.l kocsit csatolnak a 
szerelvényhez. mélyzet becsületességéről. Egy-

szerűen elképzelhetetlen, hiv:Y 
szervezeti vezetőknek a politi · 
kai gazdaságtan jelentőségéről 
beszéltek és elérték, hogy ezek 
az elvtársak - miután az elő
képzettségük megfelelő - vál
lalkoztak a palitikaJ gazdaság
tan tanulására. A többi elv
társnál is figyelembe vették a 
képzettséget. a tanulásban való 
jártasságot az eddil!i tanulmá
nyi eredményt. 

A koDiáro1ni vasútasok vezetnek 
a Ko1narnó,Tal foJ,,ó versenyben 

. 

a kínai vonaton valamit elve
s2Jítsen az ember. Egyik nap 
például nem találtam az ezüst 
cigarettatáI·cámat. Este, mikor 
vacsorázni mentem, az étkező-
beh az asztalunkon ott volt a 
tárca: ebédnél ottfelejtettem, 
Ebéd és vacsora idején nyu• 
godtan hagytuk nyitva a tül
kénket, soha nem is gondol• 
tunk arra, hogy valami hol• 
mink eltünhetne. A hangszó
róból gyakran hallani a beje
lentéseket, hogy ilyen és ilyen 
tárgyat találtak. átvehető a 
vonat parancsnokánál, 

A bizottság tervszerú mun
k�ját egy „beszélgetési nap
tár·• is „biztosította" amely
ben feltüntették. melyik na
pon kivel foanak beszélni. s 
erre előre felkészültek. Volt 
akivel a bizottság több allra
fommal is foglalkozott. 

Nem maradt el 
az eredmény 

Pető Imre ifjúmunkás. 
DISZ-tal? nem akart részt ven
ni az oktatásban. Hogy miért"? 
Mái us elsején nem vett részt 
a felvonuláson és amikor tá
volmaradása oka iránt érdek
lődtek tőle, megsértődött, bár 

Július 16-án a csehszlovákiai 
Komarno állomás dolgozóinak 
népes küldöttsége ho:>:ta a fel
lobogózott Duna-hídon át a két 
határállomás között folyó ver
seny győztesének, Komárom 
állomás dolgozóinak a vándor
zászlót. 

Rétfalvi Ferenc, ÜB-elnök 
megnyitó szavai után Denk De
zső állomásfőnök elmondotta, 
hogy csupán két pont különb
séggel győztek a magyar 
vasutasok, ez pedig arra figyel
meztet, hogy a legközelebbi 
negyedévben fokozottabban 
kell helytállni. Utána Vladimir 
Sedlacek, Komarno állomás
főnöke üdvözölte a vándorzász
lót elnyerő magyar vasutaso
kat. 

A budapesti igazgatóság kép
viseletében Tóth János elvtárs, 
igazgatóhelyettes beszédében 
hangsúlyozta, hogy a komá-

Fiatal kínai vasutasok 

A Kínai Népköztársaság leqkorszerObb vasútja_ a. Csanq-csu _vasút. 
Vonalhosszára Jellemző, hoqy több mint 500_0 1fJu vasutas veqezte 
el a vasútvonalhoz tartozó technikumot. Kepünkön a mozdony 
sz:erkezetet magyarázza az c!6adótanár a hallqatók eqyik cso-

po�tjának. 
(U J Klna Hlr0qynöks6q terv.) 

romi híd elkészültével Szob, 
Hegyeshalom és Rajka túlzsú
foltságának enyhítésére Komá
rom határ-átmenetben ez év 
január elsején felvették a for
galmat és májustól kezdve Ko
márom közös határállomás lett. 

A gyakorlat hiánya persze 
még jelentkezik. Hiba, hogy a 
később érkezett elegy gyakran 
korábban kerül kiléptetésre a 
helyhiány miatt. Hosszú a fu
varokmányok kezelési ideje. 
Csehszlovák részről hiányos
ság, hogy a rendkívüli vona
tokhoz kért gépeket vontatott 
ütemben adjlj.k, vagy a meg
rendelést nem minden esetben 
teljesítik. Mindezek ellenére a 
két ország vasutas dolgozói 
szoros és elmélyült baráti kap
csolatuk segítségével egyre 
jobban kiküszöbölik a nehéz
ségeket, s arra törekednek, 
hogy menetrendszerinti, gazda
ságos átmeneti forgalmat te
remtsenek. Hangsúlyozta, hogy 
a határállomások dolgozóinak 
jó munkája az őszi forgalom 
egyik lendítő ereje kell, hogy 
legyen. 

Pet<1r Angel elvtárs, az ér
sekújvári politikai igazgató
ság vezetője, majd A. Keszeg 
elvtárs, a pozsonyi igazgatóság 
helyettes vezetője szólalt fel. 
'\!indketten üdvözölték a pro
letár nemzetköziség szellemé
ben dolgozó két nép vasutas 
fiait. Anton Balázs elvtárs, a 
poz.sonyi vasutas szakszervezet 
elnöke ezután az ünneplők lel
kes tapsa közepette átadta a 
vörös-selyem vándorzászlót a 
komáromi vasutasoknak. 

Bán István elvtárs a szak
szervezeti központ elnöksége és 
a budapesti területi bizottság 
nevében üdvözölte a verseny 
élenjáróit. Arra hívta fel a 
magyar vasutasok figyelmét, 
hogy munkájukat a márciusi 
határozat szellemében végez-

zék. Javasolta, hogy a komp- a vendégek jólsikerült kultúrlex-brigádmunka megjavítása músorban gyönyörködtek. A érdekében Sturovo és Szob ál- két határállomás· vasutasai az-lomások most kötött új ver- . . . 
senyszerződését alapulvéve a zal az e�at_álozással bucsuztak 
jövőben ne pont szerint ha- el egymastol, hogy a tapaszta
nem százalék alapján értékel-

, 
latok felhasználásával tovább 

jék az eredményeket. javítják a közös határállomás 
Denk elvtárs zárószavai után munkáját. 

------o -oi------

LEVÉL A SIO VJETI/NIÓBÓL 
Budapest Keleti-pályaudvar dolgozóinak 

Kedves Barátaink! 

Megindult a barátt levelezés közöttünk. Naíll/OD örü.ltü-nl/G, 
mikor a válaszlevelet megkaptuk. Minden műszakban. min
den műhelyben felolvastuk és dolgozóink na.gy érdeklődéssel 
hallgatták. Na.gy megelégedéssel értesültünlk új mu.nkasikerei
tékról, Sza.mosvöl,gyi Ferenc brigádjának kiemelkedő eredmé
nyeiről, amely brigádnak sikerült elérnie, hogy minden vo
nat pontosan, menetrend szerint induljon. 

A Bjeloru.ssz Pályaudvar dolgozói. mint ah<X111 a szovjet 
vasúti szállítási d.olgozélk mindnyájan, most hatalmas munka
lendülettel dolgoznak. Azon dolgozunk, hogy méltóképpen ké
szüljünk fel nagy ünnepünkre, az ősszszövetségi Vasutas 
Napra. 

A szocialista munkaverseny új erővel lángolt fel. Az uta
sok figyelmesebb ellátá3áért. a vonatok százszázalé!kosan me
net;rend.szerű indításáért folyó harc jeg11ében folyik a ver-
seny. 

Sok dolgozónk igen szép eredményt ért el ebben a ver
senyben. Jakov Mityifl lkocsiren.d.ezó tolatási tervét 120-130 
százalékra teljesíti, a lehető leggyorsabb idő alatt összeállítja 
a vonatot. Kitűnő állapotban tartja. a váltókat Olga Kraszno
va fóváltóőr. Nyina. Buharszkaja forr,almísta és Szergej An.a
rejev tolatódiszpécser elérték, ho{IY az inditá3i grafikont pon
tosan betartsák. 

A pályaudvari dol{lozélk közül az utasokkal való első
rendű bánásmód terén kitú.n;Jk Aleksza.ndra. Zibenkó pénztá
rosnő, Mihail Kraszn.ov pá!yaudvarür,yeletes, A!eksza.ndra 
Alekszina., aki az anyák és gyermekek váróter-mének felelőse, 
Eve Kozij peronellenőr és még sokan másdk. 

Befejgzésül, kedves barátaink, lkivánunk Nektek ítj mun• 
kasilcereket, győzelmeket a szocializmus építése, a békeharc 
terén. 

Számomra nem volt ez nagy 
meglepetés, mert egész kínai 
utam egyik legmegragadóbb 
élménye volt a kinai ember 
becsületessége. Sanghájban 
láttam például elárusító nél
küli üzletpultot, ahol a vevő 
sajátrnagát szolgálja ki és 
utána odamegy a kasszához, 
bemondja mit vett el és annak 
alapján fizeti ki az árut. Ha• 
sonló eh he:>: a kínai telefon• 
fülke js. Nincs automata be· 
rendezés: ha valaki telefonálni 
akar, leemeli a kagylót és 
máris tárcsázhat. Ha sikerült 
kapcsolást találni, akkor egy 4 
fenes papírpénzt dob a fülke 
oldalán lévő kis ládikóba. Azt 
mondják, soha sincs hiány, 
inkább többlet szokott lenni, 
mert ha nincs aprópénze a be
szélőnek, gyakran eqy-két fen• 
ne! többet dob a ládikóba. 

Visszatérve a vasútra, fel• 
tétlenül be kell számolnom a 
tisztasá,;:ról. A vasúti kocsikat 
a kalauz átlag óránkint söpri, 
két óránkint pedig felmossa. 
Ragvog minden a tisztaságtól 
és az az érzésem. hogy ez a 
nagy tisztaság készteti rendre 
az utasokat. Nem látni, hogy 
valaki szemetelne a vonaton. 
Nagyon szeretik a rendet és a 
tisztaságot Kínában. 

Néztem a kínai mozdonyo
kat. Csillognak a tisztaságtól. 
üzemzavar egyszerűen nem 
fordul elő, olyan gondosan át-

Várjuk választokat. 
A Mos.zkva Városi 

megbízásából 

vizsgálják a mozdonyt indulás 
Bjelorussz PályaudvaT dolgozóinak előtt. Az is igaz, hogy 7000-

l 
7SOO kalóriás szénnel fűtik 

lvanov állomásfőnök, ezeket a gépeket: nem zihál; 
Ma,lsztruk párttitkár, nem fárad a kínai mozdony. 

Komolova helyi bízott.sági titkár (Folytatjuk.} 
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AZ ŐSZI FORGALOM LEBONYOLÍTÁSA MINDEN VASUTAS DOLGOZÓ BECSÜLETBELI ÜGYE ! 

A b„dapesti iga't$gatóság ös�i lorgalnai értehe�lete 
Az országos vasútüzemi ér

tekezlet megiszabta a legfőbb 
irányelveket az őszi forgalom 
lebonyolitásához. Az igazgató-
sági értekezletek feladata sa
játos viszonyaikra alkalmazni 
azokat. Ezt a munkát végezte 
el a budapesti igazgatóság jú
lius 19-én megtartott értekez
iete, megtárgyalva az igazga-

tóság konkrét feladatait az gatóságra, mint a legnagyobb 
liszi forgalomban. területű és az ország szívét. a 

Az Sszaki Já1-6múja.vitó kul• fővárost !kiszolgáló igazgató
túrtermében a mozgalmi és ságra hárul a legnagyobb fel• 
szakmai vezetők, élenjáró dol- a� :zi forg�mban.

t: 
gozók előtt Gróf József e!-v- �ek. az

1 
élenft�

ga 

dolg�!�� tá� .
. 

a szaks_zei:'ezet titkara az a feladatuk, hogy felkeltsék 
elnolti megnyitóJában rámu- 1 az ebből fakadó felelósségérze
tatott, hogy a budapesti igaz- tet valamennyi dolgozóban, 

vánYozzanak, mint amennyi l sal. hogy ne lerzyen zavar a 
I 

Rezsó elvtárs, az 1, szakos:r,o 
az elvégzett munkáért jár, a vonatok fogadásánál. tály vezetője a miniszter e!v-i 
munkát szigorúan ellenőrizzék, Benkovics Dezső elvtárs. a társ nevében sok sikert 1-..-f.vant 
hogy megszűnjenek a bércsa- politikai osztály vezetője han- l a  budapesti igazga.t6sá.g dol◄ 
lások. , gozlatta: rendkívül fontos, gozóinak az ás:i.i forgalom le◄ 

Hasznos József, Gödöllő ál
lomás főnöke helytelenítette, 
hogy olyan állomásokon -
mint például Gödöllő -. ahol 
nincs tartalék- és tolatócsapat, 
a versenytényezók között sze
t·epel a kocsimozgatás, a rne
netrendszerúséget pedig nem 
veszik fel a versenytényezők 
közé. Szücs István a 9/C. osz
tály vezetője ígérte, hogy a 
távközlő- és biztosítóberende
zési szolgálat mindent elkövet 
a forgalom és a kereskedelem 
segítésére. · Kérte a vontatási 
szolgálatot: a mozdonyok csak 
a kijelölt helyeken salakozza
nak, hogy ne rongálják a szi
getelt síneket. Felhívta a pá
lyafenntartási dolgozókat, hogy 
kapcsolódjanak be a szigetelt 
sínek gondozásába. Kovács Já
nos, a néphadsereg tisztie a 
honvédseg üdvözletét tolmá
csolta a vasutas dolgozóknak, 
majd többek között Kádár 
Miklós ismertette Budapest
Ferencváros állomás dolgozói
mik vállalását. amelyben s7e
repel a ha.rma.dik negyedévi 
terv 3 százalékos túlteljesítése 
is. Halmai Ferenc, Budapest
Kelenföld állomás helyettes fő
nöke bejelentette. hogy erősí
tik a kapcsolatot Ferencváros-

Napi ötezer kor:shnegrakás 

Arató Károly elvtárs fóigaz-

1 

novemberben 15, decemberben ket a feladatokat. Csontos III. 
gató előadói beszédében arra 14,9 tonnára kell emelni. El János, a ferencvárosi fűtóház 
hí"'.ta fel :1 jele;2Jévőket. h��Y kell érni, hogy a hasznos te- utazó mozdonyfelvigyázója 
az 1gazgatóság1 ertekezletet Ju- her aránya szeptemberben megfogadta: a maga hatáskö
lius végéig minden nagyobb le.galább 50,6, októberben 50,6, rében gondja lesz rá, hogy ne 
gócponton !kövesse a csomó- novemberben 51,4, december- legyen ácsorgó mozdony, gép· 
ponti értekezlet. Az augusztusi 

I 
ben 51 százalék legyen. A ko- reváró vonat. Aradi Milhály 

termelési értekezleteken az csiforduló csökkentése érdeké- kocsimester (Budapest-Kelen_ 
egyes munkahelyeken beszél- ben az igazgatúság területén a föld állomás) a kocsiforduló 
jék meg a helyi feladatokat. rakodási idót szeptemberben leszorítására tett fogadalmat. 

Kun Dezső elvtárs, a poli
tikai főosztály munkatársa 
hangsúlyozta. hogy a pártszer
vezetek mozgósító, irányító 
mun.'kájáTUlk az őszi forgalom
ban fokozottan !kell megnyil

vá�iu!nia. A pártszervezeteknek 

elő kell mozdítaniuk a terme
lés fokozását. Tanulmányoz
zák jobban a termelési ered
ményeket és szüntelenül tá
mogassák a szakvezetőket. 
Fel !kell számolni azt a helyte
len módszert, hogy a párt
fun/kcionáriusok kiveszik a 
munkát a szakveutók kezéből. 

Az értekezleten a Pestmeqyel Tanács nevében Ordódi Jánosné 
beszélt a tanácsok es a vasút kapcsolatáról, 

(Kovács Géza felvétele.) 

hogy a termelési értekezlete- bonyolításához. Ennek érdek� 
ken minden egyes dolgozó meg- ben felhívta a figyelmet az uta• 
kapja a maga feladatát, de ez sítások betartására és a gaz• 
magában nem elég, tudni keU daságos üzemvitelre. 
azt is, mié-rt kell a feladata- Arató elvtárs válasza után 
kat végrehajtani. A fokozott Gróf elvtárs záróbeszédében 
felvilág�sítás � pártszerveze- a vasutasnapi versenyműszak: 
tek e911tk legfobb dolga legyen. \ megszervezésére hívta íel a 

A felszólalások után Kerényi jelenlévők figy�lmét, 
Juhász János, a ferencvárosi 

pályafenntartási dolgozók ne
\"ében íe:érte, hogy a Budapest 
Ferencváros rendezó--S0rok
sár állomás közötti felépít
ménycserét július 31-ig befe
jezik_ 

A pécsi igazgatóság dolgozói 
megvitatták az őszi forgalom teendőit 

'.Arató Károly fölqazqat6 elvtárs az 6rtekezlet beszámolóját tartja. 
Mellette Gróf József elvtárs, a szakszervezet titkára és Benkovits 
Deuó elvtárs, a Budapesti lqazqatósáq vasútpolitlkai osztályának 

vezetője. 

'A célkitűzésekről szólva ki
emelte, hogy az igazgatóság 
területén előreláthatólag szep
temberben 5, októberben 10, 
novemberben 2 százalékkal 
Jcell fokozni a kocstmegrakást. 
Ez azt jelenti, hogy a csúcs
időben a napi k.ocsimegraká
sok száma eléri az ötezret, 
e.setleg mea is ha.la.dia azt. 

A kocsiforduló azonos az 
országos célkitűzéssel, az ál
lomások részére megállapított 
kocsitartóikodási egységidőt 
szintén az orszáe:os célkitűzés
nek megfelelően 15 százalék
kal kell csökkenteni. A teher
vonatok átlagos terheléséből 
az országos átlag fölött kell 
kivenni részét a budapesti 
igazgatóságnak: szeptemberben 
iegalább 806, októberben 802, 
novemberben 788, december
ben 794 tonna kell. hogy le
gyen az átlagos terhelés. Az 
egy kocsira eső átlagos hasz
nos terhelést szeptemberben 
legalább Ü,8, októberben 14,9, 

(Kovács Géza felvétele.) 

a feladásnál 5,95 órára, a le• 
adásnál 6.25, októberben 5.81, 
illetve 6,31, novemberben 5,87, 
illetve 6,46_ decemberben 6.27, 
illetve 6, 72 órára kell csök
kenteni. 

A kisorozás nélküli javftás0-
kat úgy kel] fokozni, hogy 
ezek mennyisége szeptember
ben 3600, októberben és no
vemberben 4800, decemberben 
3800 kocsi legyen. Különös 
nyomatékkal hh '.a fel a figyel
met a túlsúlyos és az össze
kapcsolt mozgalom fejlesztésé
re. az ácsorogtatások meg
szüntetésére. első.,orban a bu
dapesti körvasúton, majd a 
pályafenntartási szolgálatnak 
a vágányzárak, lassújelek 

csök kentésére vonatkozó fel
adatait ismertette sok más kö
zött. 

A széleskörű, színvonala.-s 
vit-a során a felszólalók egy
másután jelentették be maguk 
és dolgozótárs�ik nevében, 
hogy vállalják és elvégzik eze-

Ordódi Jánosné. a Pest me
gvei tanács képviseletében üd
vözölte a tanácskozást. K i!o
gásolta, hogy az igazgatóság 
és egyes áUomások nem min
dig kérik a tanácsok segít.-,égét 
a szállítási problémák megol
dásához. Minden járási ta
nácsnak van szállítási előadó
ja, akinek az a feladata, hogy 
a szállíttató felek és a \'asúl 
munkáját összehangolja. Kö
vetésre váró példán,ak hozta 
fel Gödöllő állomást, amely 
mintaszerű kapcsolatot épített 
ki a járási tanáccsal és komp
lexbrigád szerzódés alapján 
fennakadás nélkül szolgálja lti 
a szállíttató feleket. 

Bagdács János, a budapesti 
Rakodási Főnökség vezetője 
arra hívta fel a szolgálati ve
zetőket, hogy pontosan a,·ra az 
időre kérjenek munkaerőt a 
főnökségtől, amikor a kocsi be 
van állítva a kirakási helyre, 
mert a dolgozók várakoztatása 
növeli a munkaeróhiányt. 
A munkadíj utalványozásnál 
.�zúnjön meg a liberalizmus. se 
többet, se kevesebbet ne utal-

(Tudósítónktól.) Az ünnepi 
díszbe öltöztetett pécsi SZOT 
székház virágokkal ékesített 
nagytermében július 19-én tar
tották meg a pécsi igazgatóság 
őszi forgalmi értekezletét. Ma
gyari Ist1.•án elvtárs, az igazga· 
tóság helyettes vezetője arra 
h(vta fel a részvevőket. hogy 
a márC'ius 4-i párthatározat 
szellemében bes7.éljék meg az 
őszi forgalom problémáit. 

Tóth József elvtars, az igaz
gat�g vezetője a feladatok 
i�me1·tetése során rámutatott. 
hogy Baranya. megyében a kö· 
::epesnél jobb termés várható. 
F:hhez járulnak a pécsi s7.én
medence bányászainak válla
lásai, a nagyipari üzemeknek 

a húsz budapesti uzem fel
hívásához való csatlakozásá
ból eredő tervtúlteljesítései. 
Mindez azt jelenti, hogy az 
wa,zgatóság szállftási feladatai 
alaposan m�önek az őszt for
galomban. A feladatok megol· 
dásához szilkség van a vona
tok átlagos terhelésének növe
lésér�. a túlsúlyos mozgalom 
továbbfejlesztésére, az össze-

uMire megindulnak a nagy szállítások, 

nekünk már túl kell lennünk az őszi forgalmónu 

A Vasutas Dolgozók Szak-
, 

fiatal dolgozók patronálása el- vállalásokat tennl, ahol még I Bejelentette: folyamatban van, 
1zervezete ankétra !hívta össze engedhetetlen követelmény, nem ismerik a sztahanovista hogy minden pályannester is-
az élenjáró pályafenntartási szinteket. mét anyagszáma.dó is lesz, te-

d�lgozókat, hogy megbeszél-

, 
A munkaverseny Szatmári József (Mátészal- hát nem kell minden esetben 

jek a k t f l dat k t k ) G ! á La •  (D b ) a szakszertálihoz fordulni zo a a e a o -a • a • u Y s ;os e recen • ' gé t , zel csökken az d amelyek a szakszolgálatra a termelés motorja Kispéter János (Szeged), Kiss a':;� r: �z . _a -
várnak az őszi forgalomban. Ferenc (Ó-miskolci pft. főnök- mmisztrac!ó! ITT:or_sabb'.'-, JOb-
Az értekezleten Illés János A beszámoló utáni vitában ség), Virn:,�e Lajos (Kőbánya), ban elleno:12lhetove váhk az 
elvtárs, a ferencvárosi pálya- több felszólaló (Szalai Béla, Bagó István (Pécs) felszólalá- anyagellátas. Ugyanc5.ak be
fenntartási főnökség XXI. 0-miskolci pft. főnökség, sa után Papp Károly elvtárs, Jeler:tette

_-
hogy �ov�sen 

szakaszának sztahanovista fő- Szabó László Pécs, Sá1100r a 6. szakosztály vezetője megJelenik a rendelkezes ar
pályamestere tartott beszá- József Hatvan) az újitómoz• szólt az ankét résztvevőihez. ról, milyen munkát lehet pre
moló előadást. galom kiszélesítéséről beszélt. Hiányolta hogy sem a beszá- miális bérrel elszámolni, s ez-

Szabó elvtárs rámutatott, moló, � a hozzászólások zel megszűnik a jelenlegi bi-
A pályafenntartás feladatai- hogy sok újítás, ésszerűsítés nem foglakoztak eléggé a leg- zonytalanság. Végül nyomaté-llak ismei·tetésénél elsősorban elsikkad, nem válik köz- sürgősebb feladatokkal, a fel- kosan hangsúlyozta. hogy 11 sebesség korlátozások és a kinccsé. Ezen Pécsett úgy szólalók nem mondták el, az önköltség;{:sökkentésnél, 

"ágányzárak idejének csök- igyekeznek segíteni, hogy a milyen módszerekkel dolgoz- anyagtakarékosságnál gonkentésére lhlvta fel a figyel- kipróbált újítások leírását nak saját területükön az őszi dosan meg kell vi7sgálni a felmet. Mire megtndulnúk a sokszorosítják és ltifüggesztik forgalom sikeréért. A szak- használás lehetőségeit, mert flQ{J1/ á.ru.szállítá.sok, nekünk a szakaszoknál. Alberti Imre szolgálatnak igen nagyok a az OH-anya.gdk mindenáron már túl kell lenni az őszi tor- (Hódmezővásárhely) az önkölt- feladatai. Elsősorban az épf- való beépítésével nem lehet oalmon. - mondotta. - Az ségcsökkentésről szólva hang- tési munkákat kell határidő elérni a kívánt célt. Az OHelózó években tapasztalt ki- súlyozta: mindig nézzük meg, előtt befejezni, mert ez fontos anyagok ésszerűtlen felhaszaebb arányú hiányosságokat ihogy száz forint értékű mun- népgazdasági érdek. A pálya- nálá•a sokszor éppen az ön-az okozta, hogy nem volt kát 80 forintért, vagy 120 f __ enntartásnak különösen költség emelkedésével J'ár, elég alapos a fel:készülésünk. f · t · .. k 1 orinter vegzun -e e · ugyelnl keU arra. hogy a pe"ldául ha új talpfákhoz OH-Teroszerű, kapkodás nélküli V l · I t · (N k ni ) e czei s van agy a zsa gurítódornbos pályaudvarokon kapcsolószerkezetet szerelnek munlcával, a társszolgá!.ati arról beszélt, hogy sok be- az őszi forgalom Ideje alatt fel, ez a talpfa élettartamát árlaklkal együttműködve 'kell lyen a munkaverseny akadá- már a legkisebb fenntartási is megrövidíti. fllegoldani felGJ'lata.inka.t. lyát látják abban, hogy még munkát se kelljen végezni. 
Hangsúlyozta a többi között: nem történt meg az új szta- Biztosítani kell a nagyobb _ A �asút pol!tikai főosztály 

nem mindegy, hogyan, milyen hanovista szintek megállapí- tengelynyomású kocsik és r�szérol Szabics Ist-r;án _el�
áron végzi a munkát a pálya- tása. Emiatt a felajánlások mozdonyok, valamint a túl- tars felhívta az elen3áro, 
fenntartás. A termelékeny- megtétele Is késik. A verseny súlyos vonatok közlekedésé- sztahanovista dolgozókat arra, 
léo emeléséről, az önlroltség a termelés motorja - mon-

, 
nek előfeltételeit. A csurgatá- hogy_ a nagy feladatokra lmm-

aökkentéséről egy pillanatra dotta - tehát feltétlenül foly- t 1 tás óds • k I murusta példamutatással 
•em szabad megfeledkezni. A tatrú kell és lehet is folytat- sos 0· � m _zerene . e - mozgósítsák dolgozó tál""aikat. 
111unkaidő teljes kihasználása, ni. A határidők betartására, terjeszt_ese . érd;k�ben vegre Az ankét Esse Lajos f'lvtárs, 
a munkaverseny legszélesebb- illetve előbbre hozására a I 

kell haJtant a vaganyfelemelé- a szakszervezet tem1elési osz
törQ alkalmazása, az új mun- minőség javítására, az a�yag- seket, a vágányok fekszinének tálya megbízott vezetojének 
kam6dszerek hasznosítása, a takarékosságra ott la lehet kiegyenlítését, záró3zavaival ért véget, 

kapcsolt mozgalom kiterjeszté
sé,-e. Igazgatósági viszonylat
ban el kell érni a 2,1 napos 
kocsifordulót. ,(>. munkához a 
pártszervezetek és az üzemi 
bizottságok segítségét kérte. 

Közben megérkeztek az ér
tekezletre a német vasutasok 
hazánkban tartózkodó képvi
selői közül Werner Lindner, 
Helmuth Scholz és Günther 
Mai elvtársak, akiket az érte
kezlet lelkes tapssal köszön
tött. Magyari igazgatóhelyettes 
elvtárs pedig meleg szavakkal 
üdvözölt. 

R.etnhardt Jenő elvtárs, a 
pécsi fűtőház főnöke ismer
tette ezután az igazgatóság 
iiszi forgalmi célkitűzéseit, 
majd megkezdődtek a hozzá
szólások_ 

ÉLÉNK, SZÍNVONAL\S VITA 
Sánta József el\'társ, a vasút 

politikai osztály helyettes ve 
zetője arról beszélt, hogy a 
politikai nevelőmunka fontos 
feladata legyen a még mindig 
jelentkező jobboldali nézetek 
felszámolása. Elengedhetetle
nül szükséges az éí.szi forgalom 
sikere érdekében a DISZ-Jia· 
talokkal való nagyobb törődés 
is. Kinczli József elvtárs, a te
rületi bizottság elnöke a szak· 
szervezet legodaadóbb támo
gatását ígérte meg a szakve
zetcik.nek. hogy az igazgatósá
gok versenyében Pécs vissza· 
szerezhesse az első helyet. Kö
t>esi Károly sztahanovista fő· 
mozdonyvezető a nagykanizsai 
fűtóháznál előforduló hibákat 
sorolta fel. Legjobban gátolja 
az őszi forgalom lebonyolítá
sát, hogy 10-12 órát várnak 
szeTelésre a gépek. A nehézsé
gek ellenére a nagykanizsai 
vontatási dolgozók mindent 
elkövetnek az őszi forgalom 
sikere érdekében. 

EGY KEDVES JELENIT 
Kedves jelenet következett 

tesen végezzék a mér'Legelése" 
ket. Vállalta: mindent el fog 
követni, hogy a gabona ki- és 
berakása simán menjen. Ge
recs István, Pécs állomásfőnöo 
ke kijelentette, hogy a Köz-' 
ponti Vezetőség határozata 
alapján három irányelv \-e
zérli állomása dolgozóit: a ter' 
melékenység emelése, az ön„ 
kbltség csökkentése és a.21 
anyagtakarékosság. Gátai Szi."" 
lárd mérnek a fűtőház! dolgo-
zók támogatását ígérte meg al!l 
ászi fori;(almi célkitúzéseill 
megval�ílásához. 

A politikai főosztály képvt' 
seletében Csorba elvtárs arra 
szólította fel a pártszervezete
ket, hogy a szakvonali munka 
segítése érdekében vezessenek 
be újabb meg újabb agitáció& 
és ne\·elő módszereket. Büki 
István, a nagykanizsai fűtő
ház párttitkára Csorba elvtárs 
szavaira válaszolva kijelentet• 
te: sosem fognak elfáradni, h<J 
auól lesz s::ó, hogy a dolgozó
kat harcba kell vinni az őszi 
forgalom sikeréért 

Bogdán Frigyes, a keres
kedelmi osztály dolgozója 
az irányvonatképzés fontos• 
ságát hangoztatta, Nagy 
elvtárs rendőrhadnagy pedig 
a szocialista tulajdon meg� 
védésének feladatait és hiá-! 
nyosságait ismertette. Bogá1' 
elvtárs Baranya megye szak� 
szervezeti tanácsa nevében 
üdvözölte az értekezletet és 
felhívta az igazgatóság vas, , 
utasait, tegyenek meg min
dent, hogy a pécsvidék! szén 
minél gyorsabban eljusson 
Sztálinvárosba, a gabona ne 
fülledjen be a vasúti kocsikbai 
Pápa elvtárs az utasítások be, 
tartására hívta fel a dolgozó• 
kat, Messenyei osztályfőnök: 
elvtárs elfogadta a Zala me
gyei Terményforgalmi Vállalat 
által felajánlott szocialista 
szerződést. 

VÁLLVITTE A BÉKÉÉRT 

ezután: a pécsi Mátyás király Végül Mai elvtárs a német 
utcai iskola úttörői virágcsok- vendégek nevében i.dvözölte 
rnkkal üdvözölték az éiiekez- közvetlen szavakkal az érte
let részvevőit és a német ven· kezletet. Sok szépe?t láttak. 
dégeket, akiket piros úttörő- hallottak itt és azzal az öröm
nyakkendővel is megajándé- teli érzéssel távoonak, hogy a 
koztak. A vendégek nevében magyar va.sutasokban hú. ba.-< 
Mai elvtárs köszönte meg a rátokra, elszánt harcostársak" 
megtiszteltetést és német vas- ra találtak. Reméli. hogy mi„ 
utas-jelvénnyel viszonozta az nél előbb magyar vasutas kül• 
ajándékot. döttséget üdvözölhetnek a Né-

Bódogh József hozzászólá- met Demokratikus Köztársa.· 
sával folytatöclott a tanácsko- ságban. Legyen örökké tartó a 
zás: az újítómozgalom fejlesz· ma�y� és német . vasutasok 
tésé.re szólította fel a szakmai bara�_ga, _ ne zavar�a azt m� 
és a mozgalmi vezetőket. Dicső soha tobbe semmifele ellentet 
Csaba, a Tolna megyei Ter-

1 

a ne�tek között és a �ét 
ményfocgalmi Vállalat küldöt· nép

: a
 nemet � a ma_gyar v_á!l• 

te felszólította az igazgatóság v�e harcoljon a világ béké" 
dolgozóit, tegyenek meg min- jéért. 
dent a c,a.bona 1111ors elszál!ítá- Az értekezlet Tóth !gazgatt1 
sára és pont08a.n, Zelkií.Jmere- elvtárs válaszaival ért véget. 
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A TÖBB KEN YÉRÉR T 
-- A szegedi igazgatóság patronáló .munkájárol 

A feladat : a „bevált új" továbbfejlesztése 
- Mif mutatnak a pécsi gócponti könyvt6r tapasztalatai -

A mezőgazdasági munka 
dandárjában a szegedi igazga
tóság területének vasutasai 
minél több segíwéget igyekez
nek nyújtani a dolgozó pa
rasztságnak. A pártszerveze
tek, az üzemi bizottságok, a 
szolgálati helyek vezetői állan
dó kapcsolatban állnak a gép
állomásokkal és termelószö
vetkezetekkel, s különöskép
pen szép eredményeket hozott 
a nagyobb fűtőházak gépállo
másokat patronáló munkája. 

A Békéscsabai Alföldi Kis
vasutak fűtőháza a mezőgyáni 
gépállomás patronálása '50�·án 
tudomást szerzett arról, h ::,gy 
a gépállomás két aratóg..;pe 
nem tud részt venni az aratási 
munkában, mert a Budape�t
ről kért fogaskerekek nem ér
keztek meg. A fűtőház dolgo
zói azonnal elkészítették a 
szükséges alkatrészeket, úgy
hogy az aratógépek már más
nap bekapcsolódhattak a mun
kába. 

javítá5i munkáiban vett részt. 
Hasonlóképpen eredményes 
mezőgazdaság; patronáló mun
kát végeztek Szeged áUomás, 
Kecskemét állomás, Kecske
mét pályafenntartás, Orosháza 
á1lomás, Békéscsaba, Baja, 
Kiskunhalas, Hódmezővásár
hely pályafenntartási dolgozói. 
Az állomások főként kultúr
csoportjaikkal Jrnpcsolódtak be 
az agitációs munkába. zené
vel, énekszámokkal kÖ5zöntöt
ték azokat a termelőszövetke
zeteket és egyénileg dolgozó 
parasztokat, akik az elsők kö
zött tettek eleget beadási kö
telezettségüknek és serkentet
ték a mezőgazdaság dolgozóit 
a gyors betakarítá5ra. 

rrecskemét és Orosháza ál
lom ás pártszervezetének veze
tös;;ge az 1955-56--05 politikai 
ol:tatás előkészítésében adott 
segítséget a Béke, illetve a 
Dózsa Termelőszövetkezet párt
szervezetének. 

Szeged igazgatóság II. osztá-

!ya a helybeli Ady Endre Ter
melőszövetkezet új gazdasági 
épületeinek tervezéséhez adott 
műszaki szakvéleményt. Az 
igazgatóság könyvelóségének 
dolgozói a mórahalmi Ujvilág 
Termelőszövetkezetben segí
tették a könyvelés munkáját. 

A ikönyv ma már közszük.. 
ségleti cikk. Fontos tehát, 
hogy a könyvellátás minél 
jobb, gazdagabb választékú le
gyen. Ez a cél vezette a szak
szervezetet is, amikor tavaly 
elnökségi határozatot hozott a 
könyvtárak kö2;pontosításáról. 
A gócponti könyvtárak rend-
5zere persze nem szüntette 
meg egycsapásra a könyvtári 
munka hiányosságait, de sok 

vonatkozásban javulást ho
zott, mint azt a pécsi gócponti 
könyvtár példáján is lemér
hetjük. 

A szép eredmények mellett 
azonban több szolgálati hely 
nem vett tudomást arról, 
mennyire fontos, hogy minél 
nagyobb segítséget nyújtsunk 
mezőgazdaságunknak. Mező
túr, Vésztő, Kunszentmiklós, 
Tass, Kiskunhalas é, Makó 
á/.lomások még nem kapcso- Az olvasók azelőtt legin
lódtak be megfelelöen a pat- kább arról panaszkodtalt, 
ronálási mozgalomba. A terü- hogy nem kapnak elég szép
leti bizottság ismételten fel- irodalmi művet, különösen 
hívta az üzemi bizottságok fi- hiányolták a magyar és külföl
gyelmét, hogy köS5enek szo- di klasszikusokat és az ifjúsági 
cialista szerződést minél több irodalmat. Ennek oka elsősor
te_r11;eló.5z?vetkezettel, illetve 

I ban az v_olt, hogy kevé� r�d-
gepallomassal. szerességet lehetett talalru a 

Urdögh János könyvek beszerzésében, :nem 
Szeged területi bizottság. 1 vették figyelembe az olvasók 

Szeged fűtőház villanyvilá
gítással szerelte fel a röszkei 
gépállomás egyik kombájnját, 
hogy a gép éjszaka is dolgoz
hasson. Ugyancsak értékes se
gítséget nyújtott a fűtőház a 
Táncsics Termelőszövetkezet 
Villanyszerelési munkáihoz. 

A m.ásodi.k negyedév 
IegtÍsztáhh mozdonya a 424-163-as 

Békéscsaba fűtőház műszaki 
szaktanácsadással és alkat
részek javításával egyaránt 
hozzájárult a mezőberényi 
gépállomás cséplő gépeinek 
üzembehelyezéséhez és üze
meltetésük zavart.alanságának 
biztosításához. A szentesi fűtő
ház a kisteleki Felszabadulás 
Termelőszövetkezet traktor-

Zászlódíszt öltött a Hámán 
Kató fűtőház mozdonys.zínje. 
Hét mozdony sorakozott a sz.ín 
vágányain. egyik szebb mint a 
másik, valamennyi kifogásta
lan állapotbim, 

Alapos vizsgálat, hosszas 
me"fontolás és az apróbb ész
revételek figyelembevétele 
után a bizottság úgy döntött, 
hogy 

A VASÜTASOK KULTÚR1lfU.NKÁJÁ.RÓL 

.lót sikerült eföadáson mutatták be Karaszllov bolgár lró ,.A 

aaqyqazda menye" cimü drámájából késziltt színdarabot a Sorok• 

sári úti pályaudvar és Budapest-Vágóhíd állomás dolgozói. 
(Kovács Géza felvétele) 

Őrvős Lajos : 

F uf tovabb a vonat 
Az u,tolsó kocsi is olyan, 

mint a többi, de ennelk hátsó 
ablakán át csak az látszik, 
ami tűnőben van. 

A fiatalember feláll, nincs 
nála újság, hát ezt nézi. De 
az ember nem képes sokáig 
nézni, ami eltűnik, hát visz
szaül a helyére. Az oldalablak 
me!Lett már ülnek, le ke!!ene 
törölni a pá,rát, de ha nem 
törlik le, ő nem nyúlhat á,t 
�ajtuk. 

Fárasztó az utazás, késő es
te van már, a távolsági vonn,
tok hangulata üli meg a ko
csit. Az egyik sardkban még 
verik a kártyát, de a többi 
utas bóbiskol, vagy csak ül, 
gondoLkodik, vagy azt sem . • •  

Egy darabig a kártyázókra 
is lehet figyelni. Valamelyik 
közbeeső állomáson szálLtak 
fel, nyilván munka után, �l 
kell ütni az időt. Az egv,,k 
lk.ülönősen lármás, tököt hív, 
csapkodja a lapot: ,,Tököt! 
No, még egyszer tököt! Har
madszor is! . . .  Tök az adu, 
visz el mindent. Aztán őt se 
hallani, újra osztottak, talán 
most nincs adúja. 

Nyílik az ajtó. Az étszolgá
latos. Fiata!, simára fésült, 
szőke nő, finom megjelenés. 
A Téz vagy milyen gombok 
sem Úszik hivatalossá, az_ uta: 
zásban elfáradt arcok kozt o 
a legüdébb. Kimér néh 7!Y 
pohár fröccsöt, málnát, aztan 
leül, hátul, ha va�ki meg
szomjazik, ott meg megta· 
lálja. 

Végig ment már a vona-

ton, a nagy szomjúsá,g elmúlt, 
ilyenkor az étszolgálatos is 
megpihen. Ül csendesen, a 
kosár előtte. A fiatalember 
megkérdezi: 

- Fáradt? 
- Nem. Megszoktam már. 

Csak leülök mégis, ha a vé
gére érek • . •  

- Mennyi a szolgálat? 
- Különböző, attól függ, 

milyen vonalon vagyunk • .  , 
- 2s a pihenő? 
- Attól függ, mennyit dol-

gozunk. 
- Hm . . • adjon egy kis• 

üveg sört. 
- Csak barna van. 
- Jó 1esz . • .  l!;s most mióta 

van szolgálatban? 
- Negyvenkét órája. 
- Micsoda?! 2s ilyen friss? 

Hogy bírja? 
- Nem egyfolytában. A 

végállomáson van öt óra idő, 
Ott a· szállásunk, lehet pi• 
henni . .  , 

- őt óra alatt? Amíg le-
vetkőzik, megmosdik, újra 
felöltözik, az már . • .  

- Gyorsan megy. "/!:s hat 
órán alul két órn pihenőre is 
jár egy muníkaóra díja. 

- Az még jó. 
Bólint. ő nem kérdez sem-

mit. 
- Hogy a sör? 
- őt harmincöt . • •  
A fiatalember nevetve csó

válja a fejét, 
- Mindenütt ez az ötfillé-

res. Csak bonyodahnakat 
okoz . . .  

A lácny sokatmondóan le-
gyint. 

- Képzelje el nálunk. Egy 
csomó ár így van kalkulálva. 
Hiába hozok magammal öt-

a második ne,,nyedév leg_ 
jobban karbantartott és 
legtisztább mozdonyának 
járó elsó díjat a Rámán 
Kató fűt-Oná.z 424-163-as 
gépe és az ezzel járó 800--
800 forint pénzjutalmat 
Németh .János és Kovács 
István mozdonyveret-ó 

kapja.. 
Oravecz Pál és Kulati Ferenc, 
illetve Zalai György és Kul
mann Antal fűtők 400-400 fo
rint jutalomban részesültek. 

2. a debreceni fűtöház Kőrö· 
sí-brigádjának 424-121 számú 
gépe. A jutalom 600-600 és 
300-300 fori11t. 

3. a ffllgykanizsai fűtőház 
Pápai-brigádjának 411-327 szá
mú gépe. A jutalom 500-500 
és 250-250 forint. 

4. a Keleti fűtőház Besze
b1igádjának 424-073 számú gé
pe. 5. a mi.s!kolci fütőluíz Za
rándi-brigádjának 376-597 szá
mú gépe, 6. a szegedi fűtőhá.z 
Györki-brigádjának 424-030 
számú gépe. 7. az ajkai fűtő
ház Bőndicz-bri�djának 
376-584 számú gépe. Ezeknek a 
gépeknek a személyzete is 
pénzjutalomban részesült. 

A győztes Németh-brigád 
kiváló teljesítményei is hozzá
járultak az elsőség elnyerésé
hez. A brigád javítási költsége 
28 százalékkal volt alacso
nyabb, mint a 424-es sorozatú 
gépek javítási költségátlaga. 

filléreseket, mindig elfogy . • , 
Néha úgy Támpirít egy-egy 
utas! . , .  hogy „mit gondol, lo
pom én a pénzt? Maga köte
les visszaadni!" Persze, hogy 
köteles vagyok. Mindig be is 
mondom, nwndjuk harmincöt 
fill,ér, és megnyomom a szót ... 

A fiataLemher megértően 
nézi. 

Érdemeseab ráfizetni öt 
fillért inkább. Az ember cook 
felidegesíti magát, az e•á· 
gább • . • 

Az étszolgál.a.tos Lánv ma
gyaráz:2: 

- Nem e(IYetlen ötfillé-res
Től van szó. l!;s azt hiszi, meg
oldó;, ha én fizetek ,-á? Van, 
aki még dühösebb lesz és 
azt kiaJálja: ,.Kell nekem a 
maga öt fillérje? Kinek néz 
engem? Tartsa meg magá
nak!" Mit csinálhatok? Se f,111, 
se úgy nem jó . .  , 

- l!;s mit csinál? 
- Semmit. Jó! nézne ki az 

ember, ha mindill . , áh! . . •  
Van, aki kevesebbet ad öt 
fillérrel, mert tízből nem tu
dok visszaadni, és még le is 
hord, hogy eleget teszel, én 
zsebre . . •  

- Ezért fel lehet jelente
ni . , .  

- Oh - mosolyog - talán 
nem indul ki az állomásról 
addig a vonat. vagy kétnapos 
szolgálat után rendőrért fut
kosok?. . .  És kiilönben is 
ilyen ügyben! Elhangzik és 
kész. Az ember nyugodtan fe
lel, és megy tovább, az uta
sok szomjasak, és nekem is 
jó, ha többet adok el . . •  

Egy !kis csönd, a fiatalem· 
ber sóhajt, a: lány űl tovább 
nyugocJtan. Bámulatos néha 
egy-egy ember türelme, mi• 

Két mos.ás közötti teljesítmé
nye 14 410 :kilométer, szénmeg_ 
takaritása pedig 112 tonna 
volt a második negyedévben. 
A gép tavaly februári fójaví
tása óta 95 OOO kilométert fu
tott. 

A verseny eredményét mél
tatv„ Jámbor István elvtárs a 
7/A. osztály vezetője felkérte 
a mozdonybrigáookat, 

kövessék a karbantartás
b311 és a. mozdonyok ti z
tántartá.sába.n élenjárók 
példáját, mert a karban
tartás és tiszt-aság terén 

még sok a tennh-aló, 

KITÜNTETÉSEK 

A MA V Szimfónikus Zene
kar tízéves jubileuma alkal
mából a Magvar Népköztársa
ság Elnöki Tanácsa Lukács 
Miklós vezető karnagynak a 

.,Szocialista Munkáé1·t Érdem
érem''. Pécsi István karnagy
nak. Zareczki Endre hangver
venymesternek, Eperjes Ferenc 
zenekari főnöknek és Kőszegi 
István zenekari tagnal;: a 
,,Munka Érdemérem" kitünte
tést adományozta. 

A zenekar tagjai közül hár
man kiváló vasutas, hárman 
érdemes vasutas kitüntelé.;ben, 
többen miniszteri és vezérigaz
gatói elismerésben, valamint 
rendkívüli előléptetésben és 
pénzjutalomban részesültek. 

csoda intelligencia van egy 
ilyen teremtésben. Erre fel 
kéne figyelni! Ha valahogy ki 
lehetne válogatni mindenütt a 
Tendes embert! . . .  Ilyen apró
$ágokon át kéne! 

A fiatalember végigsimít 
homlokán, most már tudni 
akarja, borzolja idegeit, mi 
minden éri ezt a nőt, míg 
átfwt egy éjszakát a vonat. 

Biztos, szemtelenkedilc 
is egyik·-mástk utas . , . eset
leg be van csípve, vagy azt 
hiszi, hogy . . .  

- Ilyennek ki van téve az 
ember - feleli a lány -, de 
legjobb, ha ezt hagyja elmen· 
ni a füle mellett! • . • Az á1u
kezeléssel több ba3 van. Né
ha csak egy fél pohár sör 
marad a családiban, akkor új 
iiveget bontok és kiegészítem. 
Persze, sokan nem fogadják 
el, hogy annak már kiment 
az ereje . . . De hát mit csi
náljak én a fél pohár sörök
kel, borokkal? 

- Persze, nem csinálhat 
semm�t - ismeri el a fiatal
ember - de (és itt magára 
is gondol) az emberek szere
tik a frisset, az ital úgy jó, 
ha hűsít, azért meg lehet ér
teni, ha szólnak . . .  

Az étkezős lány megérti. 
- Hát én igyekszem is úgy 

mérni. De tudja, hogyan jár 
tam magam is? A múltkori
ban utaztam haza, civilben 
voltam. s kértem az étkezős
től egy pohár sört. Hát épp 
az alja volt, én meg a habo
sat szeretem. Mondtam neki, 
nem adna-e az újból? Azt fe
lelte, hogy örüljek, hogy ezt 
kapom. Megjegyeztem csende
sen, hogy én is kolléga va
gyok, szabadságra megye le • •  , 

kívánságait, a gyakorta vál
tozó könyvtárosok nem igen 
részesültek szakmai tovább
kép2Jésben, a könyvtári órákat 
vagy megtartották, vagy nem. 
Sok hiba forrása volt, hogy az 
üzemi bizottságok nagyon is 
félkézzel bántak a könyvtá
rakkal, a könyvtárosoknak 
nem adtak segítséget, de el
lenőrző és irányító munkájuk 
nyomát is alig lehetett meg
találni. 

Több könyv 
- több olvasó 

Mindezek a bajok megvoltak 
Pécsett is. Ha mostmár a 
központosítás óta mutatkozó 
eredményeket akarjuk nézni, 
elsősorban a központi könyv
tár gyarapodását kell figye
lembe vennünk. A könyvtár 
állománya 657 kötettel bő
vült, az újabb beszerzésekkel 
együtt, jelenleg 280-0-at tesz ki. 
Meg kell jegyezni, hogy az ol
vasótábor állandó növekedése 
miatt. még ez sem fedezi a 
keres'.etet, ezen a könyvtár ve
zetősége olyan figyelemremél
tó „újítással"' igyekszik seirí
teni. hogy maga is kölcsön
vesz könyveket az MSZ'l' 
könyvtárától és a megyei 
könyvtártól. 

Mindenesetre az olvasókszá_ 
mának növekedése nem ok a 
panaszJkodásra. ellen.kezöleg. 
egyik legjobb bizonyítéka an
nak, hogy a dolgozók jónah 
tartják, megkedvelték az új 
könyvtárrendszert. Nagy előnyt 
jelent. hogy o'.yan kicsiny 
szolgálati helyek is rendszere
�en kön"vhöz jutnak, ahol az· 
előtt messzi körzetben nem 
volt könyvtár. A pécsi góc
ponti könyvtár 22 fiókkönyv
tárt lát el rendszere.sen, az 
olvasók kívánságának megfele
lő válogatásban 25-50 kötetet 
küld esetenkint egy-egy szol
gálati helyre. 

Javult az olvasók tájékozta
tása. A kultúrotthon, a pécsi 
vasútigazgatóság és a nagyobb 
szolgálati helyek hangosbe
mondóin rendszeresen közöl
nek rövid könyvismertetése
ket, a könyvtári órákat ponto
san betartják. Mindez össze
függ azzal hogy - nemcsak a 
gócponti könyvtárnál, hanem a 
fiók.könyvtáraknál is - na
gyobb súlyt helyemek a 
könyVtárosok képzésére. A 
fiókkönyvtárosok negyedéven. 
kint össrevont tájékoztató ér
tekezleten vesznek részt, négy 
fiók könyvtárosa esti könyv
táros iskolára jelentkezett. 

Az új könyvek beszerzésé
nél igyekeznek minél jobban 
11gyelembevenni az olvasók kí
vánságát, a gócponti könyv
tárban és a fiókoknál „ki
vánságnaplót" helyeztek el 
Az olvasómozgalom további 
fejlesztése érdekében tíztagú 
társadalmi tanácsot hívtak 
életre a gócponti könyvtárnál. 
A tanács aktívái gyakran el
beszélgetnek majd a dolgo
zókkal a könyvtári hálózathoz 
tartozó szolgálati helyeken. 
Végül, de nem utolsósorban. 
meg kell említeni, hogy az új 
könyvbeszerzések máris al
kalmazkodtak a dolgozók igé
nyeihez. az Allami Könyvtár
ellátó Vállalattal kötött szer
ződés előnyösnek bizonyult. A 
gócponti könyvtár állomá
nyának ma már 60 százaléka 
szépirodalmi, 20 százaléka po
litikai és tudományos, további 
20 százaléka pedig ifjúsági és 

szalclcönyvekből áll_. 

A pécsi gócpontl könyvtár 
példája is azt bizonyítja, hogy 
ma már nem lehet vita arról, 
helyes volt-e a gócpont! 
könyvtárak létrehozása. A 
kezdeti vita eldőlt : igenis, he
lyes volt, mert sokkal jobban 
szolgálja a dolgozók művelő
dését, szórakozását. A feladat 
most már a „bevált új" to,, 
vábbfejlesztése. 

�z összekapcsolt mozgalom f cjlcsztése érdekében 
A hatvani fűtőház mozdony-

1 

bocsátják. A fiókmúhely dol
brigádjai vállalták, hogy a '{ozói a mOGásra leállított gé
mozdonzsorozatra m�gáll�pi- pek minden futój:3-vítását há• 
tott szazele<.!ytonna kilometer rom nap alatt elve,gzli.�. 
c�lkitűzést 1�_5 �za�ékr? telje_ A vonali menetirányítók s1tik. , l�O �lez:o„ s.zenmeg- a sz:í.ze!egytonnakilométerben takar1tast ernek el, a menet- - 11 •t it "Jkr- ·• k 10-. , 't 'k  ·zt ! ki " i ··lt t t 

mega ap1 o ce • 1 u=ne � iranyi O • a· a, .3e O :!'0� � százalékos teljesítésére tetteit minden vit� 11;elk�� t?váob1t3á;-: vállalást a Hatvan-salgótar• A mozdony1ranytto es musza.n:1 . , . 
1 A Hatv n-szol b ·g · d - 11 lt h Jani vona on. a • ri a va :a a. _ O!!Y a moz- noki vonalon a százelegyto:rma-galomban re.szvevo mozdonyok . , , . , 

kezelési normaidejét 105 k1lometerben meg.allap1tott cel• 
sZázalékra teljesíti. A moz- kitűzést a vasutasnapra 80, 
donyokat géprevárás nélkül. a november 7-re 100, december 
menetirányító rendelkezésére 31-re 105 százalékra teijesítik. 

Hát úgy rám rivallt, hogy ak
kor tudhatnám, mi a rend, 
talán protekciót kérek, és jól 
belecsepegtette az üveg leg
alját is. Az öt fil1.ért pedi,1 
felkerekitette tízre, pedig elő
írás, hogy pontosan be kell 
mondani, de az nem szeret 
vesződni . . . Próbálnám én ezt 
tenni a vendégeimmel! 

A fiatalember idegesen ci
garettára gyújt. Mennyi prob
léma egy ilyen munka köz
ben is, tíz percet beszél az 
ember valalcivel . . •  

Oda-át a sarokban véget ért 
a kártya. Felállnak ketten, az 
a hangoskodó is, ahogy jön, 
most látszik, hogy kicsit be
szívott már az állomáson. 

- Három cent kisüsti! -
rendel. 

Ott imbolyog a lány előtt, 
várja a kupicát, belema-nkol a. 
kabátzsebébe pénzért. 

- Egy forint kilencvenöt. 
Felhajtja a pálinkát, már 

előkeresett két forintosat s 
vár még, hogy visszakapjon. 

Az étkezős keresgél a pén
ze közt, de az ötfillérest má·r 
kiadta, nem tud visszaadni. 

- Kérem szépen, nincs vé· 
letlenal ötfillérese? 

A férfi azonban nem talál, 
s akkor azt mondja: 

- Tegye el, úgyis elteszi 
maga . . .  

A fiatalember nyugtalan. ez 

a lány most visszaszól bizto
san, s akkor ez a becsípett 
férfi, a:ki az •. úgyis elteszi" 
hangsúlyozásáná! az utasokra 
kacsintott, gorombáskodni 
kezd . •  , 

De nem, az étkezős látja, 
hogy részeg, nem vágja oda 
a tíZfillérest. hanem azt mond
ja csendesen: 

- Köszönöm. 
Aztán feláll, me11t az idő 

gyorsan megy, újra fel kell 
pakolni, újra végig kell járni 
a vonatot. 

A fiatalembernek már nyel· 
vén a szó, hogy megkérdi a. 
nevét, közli a MAV -val. hogy 
ez a lány dicséTetet érdemel, 
figyeljenek fel a munkájára, 
de valahogy kíno& megkér
dezni. ő is furcsálná, az em
barek odafigyelnének, tán 
félre is értenék . • •  

- Jó estét! - köszön el, 
a:hogy feláll. 

- Jó estét . . .  - viszo11.ozZll 
a fiatalember, és már-már a. 
száján a szó, de mégsem tud 
szólni, olyan kínos az üyen, 
pedig mégis rettenetes, hogy 
valaki csak annyi becsben le
gyen a jó munkájáért, azért; 
hogy negyven óra szolgálat 
után mosolyogva kérdi meg: 
,,Mi tetszik?", s nem felejti a 
harmadik ezer utasnak sem 
.,megköszönni", hogy fizetett, 
annyi becse legyen csak, mint 
aki kelletlenül, modortalanul, 
közönyben végzi mun!káját! . .  , 
Jaj, már lép ki az ajtón hát 
ilyen nehezen nyer jutalmat 
a becsület?. . .  persze előbb
utóbb kivívja a magáét, de 

mégis, meg kéne kérdezni en
nek a lánynak a nevét, vagy 
a vonat számát megnézni , . , 
eh! mit mondjon a MAV-nak, 
hiszen semmi kiílönös nem 
történt, tulajdonképp, hogy is 
mondta az a lány? Nem ű 
emlékszik pontosan, csak 
olvan rendes volt • . •  

Csönd van újra a kocsiban, 
egynéhányan bóbiskolnalk. 
unalmas, fárasztó a leveg6, 

Fut tovább a vonat. 



,,KOCSIÉRT - KOCSIT" 
- A DIÓSGYŐRI VASUTASOK KÖZÖTT 

A jól l,arbantartott géppel 
több ••enet tal,arít6a tun6 meg 

gépeaftés hiányában, a rakodó
munkások létszámában kere. 
sendő. Sokszor a vasút sei1íti ki 
őket munkaerővel. A meglévő 
vágánygőzdaruk és markolók 
legnagyobb része közvetlenül a 
termelést szolgálja a vasúti 
kocsik klürftése helyett. A gé
pek hiánya tehát fokozottab
ban érződik, mert a rakodás
hoz munkaerőt alli tudnak 
előteremtenl. Most ezt még 
csak nehezíti a mezógazdasáiti 
betakarítási munkálatokhoz 
visszatérő munkások naJtY szá
ma és a szabadsá11olás. 

SzUniön meg 
a lc.ocsi6csorg6s 

koc.ritff-mozgalom alkalma
zása folytán nemcsak a Le
nin Kohászati Művek, hanem 
a szerződéshez aiatlakozó 18 
gyár és vállalat !parvágá
nyán egyszerűbb lett a ki
szolgálás, meggyorsult !). ko
csimozgatás. A szerződés amel
lett, hogy mindkét fél javára 
van, az eddiginél S?Jgorúb
ban bünteti a népgazdaságra 
káros felesleges kocsiácso
rogtatást. 

A „Kocsiért kocsit"-mozga
lom egyik hatása, hogy há
rom tartalékot máris lemond
hattak, ami gépenkint és ha· 
vonkint 36 OOO forint megta
karltást jelent, nem is szá
mítva tartalékonkint a kOC6i
rendező és a mozdonysze
mélyzet bérét. 

Aki régen járt Kiakunhala· 
son, nehezen ismer rá, pedig 
az állomás és a fűtőház nem
igen változott az utóbbi évek 
alatt. A változás abban van, 
hogy megnövekedett az állo
más forgalma, sokkal lükte
tőbbé vált az élete. A vágá
nyokon hosszú kocsisorok áll
nak. A forgalmista csak nagy 
leleményességgel tudja fogadni 
a vonatokat, intézkedései nagy 
szakismeretre vallanak. Az 
állomással szeml,özti kicsiny 
fűtőház fölött áttetsző füstfel
hő lebeg - szerelnek a gépek 
A fiókmühelyben gép gép mel
lett javarésZÜk be sem fér a 
szí�be - a szabad ég alalt is 
folyik a gépek javítása. 

Kinőtte az állomás is, a fú-

t6ház Is régi .,ruh4Ját", de ad• 
d:g, amíg a bővítésre sor kerül, 
a meglévő körülmények között 
kell helytállni, dolgozni. Meg
értik ezt a kiskunhalasi vas
utasok . .Az állomál ú a fü!ó· 
ház hónapok óta élüzemszin
ten dolgozik. (Egy kisebb bal
eset miatt nem kapták meg a 
kitüntető clmet, de azért nem 
csüggednek.) Azt mondják: 
moat ma;d ;obban vi(1114zunk 
és az őazi forgalomban el.sók 
luzünk. Különösen a fűtőházi 
dolgozók fogadkoznak. Ered
ményeik bizonyítják, hogy ko
molyan veszik az adott szó be
csilletét. Nézzük, mit tesznek 
például a széntakarékosság ér
dekében? 

A diósgyörl vasutasok hősi
esen dolgoznak. Zömében 
kocsirendezói munkáról van 
szó, de valamennyi iszakszol
gálatl ág jelentős létszámmal 
képviselve van. Az ürszelvé
nyek hiánya és egyéb gátló 
körülmények csak növelik a 
vasutasok munkájának érté
két. 

A Diósgyőr-vasgyári üzem
főnökségnek és a vasutasok
nak tovább is harccolni kell 
a kocisik határidőn belilli be
és kirakásáért, a még szoro-
11abb és gyümölcsözőbb együtt
működéséért, 

A meaa�sél •• megy I minisq mására 
A 11zéntakarékooság számos 

tényezőtől függ_ Emeljünk ki 
közülük néhányat. Kezeljük a 
gépek állapotával. 

A fűtőháznak 28 gépe van, 

de ha a kirendeltségeket is 
hozzászámítjuk, akkor kiderül, 
hogy közel félszáz géppel dol
gozik ez a szemre kicsiny fü
tőház. Az őszi forgalomra �-

·Az üzemfőnökség szem előtt 
tartja, hogy a kohászati üzem 
és a többi vállalat nehé7Bl
gein leleményEJ11séggel segít
sen. A cél az, hogy csak 
annyi kocsit nyeljen el az 
üzem, amennyi nem befolyá
solja károsan a vasút egészé
nek munkáját, a népgazda
ság érdekelt. Ezért szilletett 
meg az üzemfónökiség új ko
csileszámolásl végrehajtása, 
amely egyszerűen kizárja azt, 
hogy bármelyik koc:si a meg
engedettnél hosszabb ideig 
álljon a gyárban. A kezde
ményezés, - ma már mozga
lom - ezt a jelszót tűzte 
homlokára : ,.Kocsibt koc&tt!" 
Lényege: hogy az iparvágá
nyon a kocsik létszáma. a 
lehet6 legalac&on11abb legyen, 
minden beérkező kocsi he
lyett ef/11 kllép6t adjanak. 

Betegek, vagy álbetegek ? 

Két hónap tapasztalata azt 
mutatja, hogy a nKoaiért 

A Júniua elaején bevezetett 

I 

mozdonyravárás volt. Akad 
�olt mozgalom ma;;t azonban hiba is az Igazgató

:· t elŐIIZÖr fi·Wkel�re . ':-- ság terilletén. A pilspökladá
usi értékeles alapJán d1- nyí fűtőház például a száz
etreméUó eredményt értek elegytonna kilométertervet 
mozoalomban a debree€ni mindössze 85 százalékra telje

ósdg iránvitó do/qozói sítette. Meg kell javitani a 
ybrigádjai: a száz- Debrecen és Nyíregyháza kö

llll!vtcmnLB kilométerben meg- zött közlekedő 41 1-ee sorozatú 
tott célkitűzést 1 00,3 mozdonyok kihasználását is. 
ékra teljesítették. Külön Más helyeken ,sem fordíta
U emelm a nyire{111házi nak elég gondot a mozdonyok 

, ahol a dolgozók megfelelő kihasz.nálására és 
gytonna kilométerter- egyrészt a vontatás, másrészt 

teljesítésénél 1 1 0  százalé-- a forgalom hibájából nem tud
eredménvt értek el. Nagy ják a vonatokat az elölr� mo:i:

n csökkent a moz.. donymennylséggel tovabbita-
ni. Különösen a budapesti es vár�k száma. 

_
Az el- székesfehérvári térségben far-év jumusában elofordult dulnak elő olyan hibák, ame

mo7.donyraváréasal f;zem- lyet jobb iszervezéssel feltétle
u. Idén júniusban csak 1 1  nül ki lehetne k üszöbölni. 

Néhány hónapja történt, 

1 
Csend lett a szobában. A fó-

hogy HaiásZ Ernő Filatorl- nök hirtelen nem tudta, ma
gát állomásfönöke magához solyogjon, vagy bosszankodjék 
h1vatta Hámort Imre vonat- e kijelentésen. Másnap már 
fékezöt. Hámori fiatalember, nem volt kedve mosolyogni. 
alig 20 éves és g_vakran azt hí· Hámori Imre eléje tette az 
szi, hogy fiatalságát fegyelme- igazgatósági főorvos igazolását, 
zetlenségge) kell bizonyítania. amely szerint 1955. február 
Moot is emiatt hlvatta a főnök 9-én Hámori Imrét a vasúti 
és rövid beszélgetés után Há- szolgálat harmadik csoportjá
mori tudomására hozta: bün- ba sorolták. 
tetésból kocsirendezőnek oszt- Két hó t lt 1 s - - ö l·a be nap e e . urus • 

·. . dött az állomáson a munka, 
. A fiatal vasutas _egy p11lan�- kellett az ember és a főnök t1g_ meg!e�tt�n nezett szolga- ismét magához hivatta a fialati elolJaróJára, aztán ny�g- t 1 t t A be ·1g tés ö-lén megszólalt: nem leszek a vasu as · sze e r 
kocsirendező. Ha nem 1:áltoz- v1? ':'.olt, melyne� a végén 
tat a főnök elvtárs az elhatá- l'nl;ndos_sze ennyit mondott 
rozásán, alckor ,!n megbeteg- H_amori: Ha nem ka<;&írende• 
szem és holnap már harmadik zonek, hanem vonatfekezőnek 
csoportos le.szek. oszt be a főnök e lvtárs, akkor 

holnapra elsócsoportos leszek. -
1 

Halász elvtárs tehetetlen 
mérgében az ajkába harapott, 
aztán beleegyezően bólintott. 

Például Július 12-én az 1270. 
számú vonatot 9,31 órakor Szé
kesfehérváron helyese.n átha
ladtatták. A Pétfürdóre 1 1  
órakor érkező 41 1-158. pálya
számú ferencvárosi mozdonyt 
azonban csak három és fél óra 
után forditották VIS6Za gepme
netként és közel három óra 
telt el a Székesfehérvárra va
ló visu.aérkezéséi.g. Több más 
hasonló eset is történt Székes
fehérvár térségében. Ilyen kö
riilmények között nem lehet 
csodálkozni azon, ha a ferenc
városi fűtőház nem tudja idö
ben kiadni a vonalra megálla
pított mozdonymennyiséget. 
Ezeken a hibákon a menetirá· 
nvitók és a mozdonJ/Írá.nyítók 
e(l1lilttmú.ködésének megjavítá. 
sával aegfteni kell, 

Es másnap, április 27-én előtte 
volt a főorvosi Igazolás arról, 
hogy Hámori Imre elsócsopor
tos. 

Meglepő történet? Az olvasó 
számára minden bizonnyal, de 
Halász állomásfőnök elvtárs 
sajnos már kezdi megszokni. 
Bejönnek hozzá szabadságot 
kérni, mert mondjuk lakoda
lom lesz a harmadik szom
szédban. 0 nem tud adni -
két-három ·nap múlva az illető 
beteg lesz, az esküvő után 
meggyógyul éa még táppénzt is 
kap. 

Az állomáson mindö98ze 
178-an dolgoznak és közülük 

1955 második negyedévében 
50-en voltak betegek, össze
sen 806 napig. A betegség ki
lenc esetben 2-5 napig tar-

------------ tott. A betegek száma feltűnő
en magas. Bizonyíthatja ezt 
egy összehasonlítás is az el
múlt év haaonló ldöszakával, 
amt:koT 33 fővel maga,abb 
volt a létazám, de a betegna
pok azáma 207 nappal volt 
keveubb. Vajon az idén "ter-

dett mlndkit IIZOll'IUédot Allo- 1 kézi .lámpájult világa mellett 
máa szolgálattev6Jénél a vona- vidáman lakmároztak az állo
tok közlekedéaér61 és értesí- máfivezetó mereaznyefáján. 
tette Székelylúdi János aza· 

I 
Ugylátszik, ezek a dolgozók 

kaszkez.elő pá)yamestert, aki· nem lllmeritk az utasítást, nem 
veJ gondOlllkodtak a rongálás tudják. mit jelent 6rizetlenill 
azonnali helyreáWtáaáróL A hagyni a rájuk bímtt kocaikat. 
munka elvégzé,i,ére a szabad· PW6r LaJaa 

tőzőbb" a levegö, mint tavaly 
a Filatorigát környékén? Or
vos nélkül Is állítjuk: nem. A 
tőnö� elvtárs szerint máshol 
van a betegség oka. 

esetben összesen 178 napra 
filatorigáti dolgozót. Nem 
egyszer a rendes személyzet
ből kell az állomásnak tarta· 
lékot adnia. Júliusban például 
egyszerre 5 fő volt kirendel
ve. 

Az állomáson nyilt.an be
szélnek arról, hot111ha nem 
kapnak azabadaágot, akkor 
megbetegszenek. fa mint a 
,zánwk btzonl,'itják - a azót 
tettek követik. Nem célunk 
vádat emelni az orvosok mun
kájára, elismerjük, hogy ne
héz a helyzetük, számos be
tegséget rendkívül nehéz meg
állapítani. De -azért bizonyára 
lehetne nagyobb figyelmessé
get tanusítani a diagnózisok 
megállapításánál. :ts ha az or
vos önhibáján kívül tr ·ed, 
mert egy-egy ügyes szunu
láns esetében ez is előfordul
hat, akkor a beteglátogatók
nak kellene a csalőkat lelep
lezniök. 

Filatorigáton azonban nin
csenek beteglátogatók. Helye
sebben, papíron vannak, gya
korlatban nincsenek. Egyedül 
az üzemi bizottság elnöke lá
togat betegeket, de ő is csak 
a közelben lakókhoz tud el
jutni. A távolabb lakókhoz 
nem jár betegellenőr, így az
tán senki sem tudja, hogy a 
beteg ágyban fekszik-e, vagy 
táncol unokahúga e11küvőjén 
- táppénzért, 

Az állomás - éppen a ma
gas beteglétszám miatt - ne· 
hézségekkel küzködik, a több
szörös élüzem jelenleg nem 
dolgozik élüzemszlnten. Sii.rg6-
,en Jelül kell víugáln.í az 41· 
lomás beteglétazámának heltr 
zetét, A mi országunkban leg
főbb érték az ember, a leg
meaazebbmenőktg · gondo$ko
dunk betegeínkról, biZtoaLtunk 
számukra minden '11/Óf11/keze
léat. De tűrhetetlen, hogy 
egyesek visszaéljenek gondos• 
kodásunkkal, csalással, be
csapással, illetéktelenOl táp
pénzhez jW111anak és ráadásul 
még meg Is nehezítsék állo
másuk tervtelJesítését, vala
mint a becsOletes dolgozók 
szabadságának kiadását. 

&rilw a 110niatdat mtlh•lf 
meg{111orsftotta az tdóazako, 
1'l.zagákat é, aa el36 félé1'bflt 
az e!6frt Jf helyett 38-at ,,.. 
geztek. A mennyiség nem ment 
a minósée rovására. A gépek 
gondozottak, alkalmasak túl• 
súly továbbítására. Nagy gon
dot fordítottak arra, hollY :va„ 
)amennyi mozdony lángboltJa, 
parázs szitája éa 1zikrafoaója 
rendben legyen. 

Ezek alapvető követelm6-
nyek nemcsak a teljesítmé
nyek, hanem a 11zénfogyaaztú 

szempontjából is. A n-.o.zdonv--
személ11zet gondo&an kéllril 
minden útra. küWnösen arra 
ügyelnek, hogy mindig tíazt4 
csövekkel Induljanak el. ftypen 
ezért érkeZéa után mindffl 
esetben fúv:itnak . .  Kiskunhala
son ennek kiváltképp nagy a 
jelentösége, mert a pakura
keverék használatánál erősebb 
a koromlerakódás. 

A legtöbb fütő az egylapátOl!I 
tüzelési eljárás szerint dolgo
zik. Az új tüzelési eljárásokat 
rendszeresen oktatják a szak• 
mai továbbképzéseken. A moz
donyvezetők jól kihasználják 
a pálya lejh•iszonyalt, Zom
bori Sándor mozdonyvezető Ili■ 
fütöje például június hónap
ban 945 tonna túlsúlytovábbí• 
tás mellett 13 tonna szenet ta
karított meg. 

A lé, szeretete I siker mllp 
Zombori elvtál'II éppen útra 

készül. Mielőtt elindulna, el• 
mondja, hogy ők a gép karban.
tartását és az előírt utcuft41ro1c 
betartását tartják leg/ontoaabb 
feladatuknak, ez aikeretk :icUo
ga. Egy kis csalódást okoztak 
Zombort elvtárs szaval. Vala
mi új, érdekes, egyedülálló 
módszert vártunk és ehelyett 
karbantartásról, a gép tillztasá· 

gáról, egyszóval közismert dol
gokról hallottunk. De éppen ez 
győz meg arról, hogy a j6 tel
;esítményekhez nem feltétlenfll  
fontos a küUlnlegea el)ár4B, leo,-

/ontosabb a becaületu munlcCI, 
_a gép ueret�t• _js 4.J>olása. 

Júniusban a százelegytonna
kilométer tervet 100,5 azáza. 
lékra teljesítették a fútőház
nál és 255 tonna szenet (48 45') 
forint értékben) takarítottak 
meg. Ezek a számok a gyakor• 
latban azt jelentik, hogy a fi.• 

tőház két napig a megtakari
tott szénnel dol{IOZott éa e:, tel4 
alatt 16 900 tc·nG eiewei to
vább{tott. Er,é,z hónlJpban 
10 280 tonna t1llaúll/t vontattak 
a fú.t6ház gépei. 

Ezek az eredmények az e1éa 
fűtőházat, de el8Ö80rban az 
élenjáró mozdonyvezetőket á 
fűtőket dicsérik, akik köz.ött 
olyanok vannak, mint a di■Zla
ta Retek Sándor és Hu,:icir 
István, M6Tágyl Lajos él DffM 
Mihály, BaNIG József és Tóeh 
Lajos, Lajkó Imre és Tóth J'
nos. Ok nyolcan (négy moz
donyvezető, négy fűtő) egyet
len hónap alatt a szállltott tdl• 
súly zömét, 5841 tonna túl

súlyt továbbítottak és 84,8 ton
na szenet taklll'ftottak mee. 

Csalt néhány eredményr61 
számoltunk be, de ez Is ele
gendő ahhoz, hogy léssuk: Kis
kunhalas fűtőházban neherek 
a körülmények, de a lelk_. 
dés, a szív és az akarat le tud-
ja győzni a nehé7.ségeket. Fon,, 
tos tanulság ez u 6szi forp. 
lom csatáinak kezdetén. 

. . 

napo■ pályaórök és fizikai dot- Pl.mztamono■tor gozók la jelentk� 

Tavaly száz százalékig tar
tották a szabadságolási ütem
tervet, 1955 második negyed
évében vu;zont 726 napból csak 
484-et adtak ki. Haláaz elvtál'II 

ebben látja a feltiln6en magas 
beteglétszám okát. De tajnos 
nem tud rajta seg(tenl. Az ál
loméson helyettesftélre négy 
tartalék van, vls7.ont vonali 
tart�knak a második ne
gedévben ki.rendeltek 14 

GYORSAN, GAZDASAGOSAN, BIZTONSAGOSAN 
Reméljük, nem marad el a 

jutalma Horváth István éber, 
5ntevékeny, kötelemégtudó 
munkájának és a azabadnapos 
pályaőrilk önfeláldocó, példú 
tevéken,yllégének. 

KIN 
pályafenntart6ai f6n6k, 

Veupmn 

Utoiltm srerinH 

nwmlc6t 

Töb6 figyelmet 

Melyik brigád leu 
az eW ? 



6 SZOCIALISTA VAS'OTtRT 

Vasutas fiatalok az őszi forgalom sikeréért 
- A m.ühelyi és Uólunúhelyi ifjúság legjobbjainak tan áeskozása -

A vasúti főosztály tanácstermének hosszú asztalát vasutas 
fiatalok ülik körül: a műhelyek és a f'útóházak VISZ-szerve
zeteinek vezetői, aktivistái. Javarészük 17-20 éves. S ez a sok 
fiatal, akikre meggondolatlanul nem egyszer azt mondják 
„komolytalanok", most a vasút legfontosabb és legnehezebb 
feladatáról, az őszi forgalomról tanácskoznak. Az őszi csatá
nak gárdistái ők és azok, akiket képviSelnek ezen a meg
beszélésen, mert a műhelyi munkások mintegy 33 százaléka 
ifjúmunkás és nem egy fűtőházban az ő korosztályuk tölti 
ki a létszám 50 százalékát. A fiataloknak nem kisebb az ér
demük, mint az, hogy az elmúlt években a munka dandárját 
végezték el a gépek javításánál, karbantartásánál és most 
szintén az ő vállukra nehezedik az őszi forgalom első csatá-
3ának, az előkészítő időszak sikerességének javarésze. 

Nehezek a feladatok, s felelősségük tudatában hallgat
Ják a díszesek Fiók János elvtárs, a vasút politikai főosztály 
ifjúsági alosztálya vezetőjének bevezetője után Tölgyes Lajos 
elt:társ, a gépészeti szakosztály vezetőjének előadását. 

- Kedves elvtársak! Ifjú ba-
1 

ifjúság a szocializmus építése 
rátaim! Az elmúlt hetekben lelkes munkájának középpont
megtartott DISZ II.  kong- jába került. Az országépítés 
resszusa jelentős esemény volt 

I 

nagy műve nem képzelhető el 
a párt, az ország, a magyar a fiatalok nélkül. E gondolat
dolgozó ifjúság - köztük a ból kiindulva hívtuk össze a 
vasutas fiatalok életében is. Az műhelyi és fiókmühelyi ifjú-

ság legjobbjait és a szo'.gálati 
he1yek szakmai vezetó.t. Ta
nácskozásunk célja, hogy a 
DISZ. II .  kongresszusa és a 
párt Központi Vezetőségének 
az ifjúság közötti munkára 
vonatkozó határozatai szelle
mében megtárgyaljuk egy-egy 
szakma ifjúságának lrnnkrét 
feladatait az ősz, szállítások 
előkészítése és s:keres lebo
nyolítása érdekében. 

- A vasuti munka elvég
zése egyre nagyobb feladato· 
kat ró a vasutru;ságra s e mun
kában mind nehezebb felada
tokat vá]la:nak fiataljaink. 
Szükség ,·an erre annál is in
kább, mert a vasút műszaki 
fejlesztése még nem tart lé· 
pést a feladatok növekedésé
vel. Röviden arról van szó. 
hogy a hiányzó gépeket és ko
cs · ka t jobb munkával, jobb 
szervezéssel, az önköltség csök
kentésével és a termelékeny
ség növelésével pótoljuk. 

mi fiataljaink még nem láttak 
húszéveseket a munkanélküli· 
ség miatt sírásra görbült ajak
ka,. Mi láttuk őket évről évre 
- mondotta Tölgyes elvtárs. 
- A:r.ol: a fiatalok raga:szkod· 
tak ,-o;na a vasúthoz. mint az 
életükhöz és örültek, ha segéd
levelükk<'I a z.sebü!iben zsákot 
hordhattak. 

lUi kell ahhoz. hogy a fiatalok lelkesen dolgozzanak ? 

Nevelni kell a fiatalokat és 
ez elsősorban a DISZ feladata. 
El ke.l érnünk, hogy szégyelje 
magát a DISZ-vezetö, ha a 
szervezetében fegyelmezetlen_ 
ség, iszákosság. jampec maga
tartás uralkodik el. Fegyelem
re, minőségi munkára, a tech
nológiai előírások fegyelme
zett betartására, a párt iránti 
hűségre, hazaszeretetre kell 
nevelni a fiatalokat. Ez a DISZ 
feladata, de hogy mindezt el
végezhesse, ahhoz az egész tár
sadalom segítsége szükséges. 
„A Központi Vezetőség kötelezi 
a párt 1,-alamennyi tagját • . .  
- mondja ki az 1955. március 
27-i párthatározat -, hogy a 
maga hatáskörében képessé
geinek megfelelően, a rendel
kezésre álló eszközöket fel
használva segítse és támogassa 
az egész magyar ifjú.ság neve
lésé11ek ügyét, a DISZ-nek 
munkáját. Tekintse ezt minden 
párttag egyik legfőbb pártkö
telességének." 

' - A műhelyek őszi forgal
ma most zajlik. Ha most nem 
készítjük fel a vasutat a meg
llÖ\'ekedő szállítási feladatok 
lebonyolítására, akkor nem 
lehet győzelmes az őszi forga
il.om. Kifogástalanul kijavított 
moZdony- és kocsiparkot kell 
tei·emtenünk az őszi forgalom 
kezdetéig és ebben hatalmas 
feladat vár a fiatalokra, akik 
az összes műhelyi munkások
nak 33 százalékát képezik. A 
fiatalok a vasút erejét jelentik. 
Éppen ezért fordulunk most 
nagy feladataink küszöbén a 

nálva a fiatalok lelkesedése, 
kezdeményező kedve. Es ezért 
érezniök 1,e.J a felelősséget a 
helyi szolgálati főnökölrnek, 
kommunista vezetőknek és a 
DISZ-szervezeteknek. Mert ha 
a fiatalok erejét egy csokorba 
kötjük úgy, hogy ők maguk 
lássák teljesítményeiket a ki
javított kész mozdonyokban és 
kocsikban, akkor meghatvá
nyozódik munkakedvük. 

Fogjuk c:sokorba 
az ifjiiság erejét 

éveken keresztül dolgoztak 
egy munkahelyen, ahol megta
nulták a munka mJJden csin
ját-binját. A mi fiatal vasuta
sainknak is jobban kell ragasz
kodniok e vasúthoz, ha ilyen 
megbecsü. t emberekké akar
nak válni. Volt idő, amiko1· a 
fiatalok szívesen dolgoztak 
volna a vasútnál, de a kapita· 
lista vasút eltaszította őket. 
1931-ben a miskolci MA V
műhelyben felszabadult 60 ifjú 
és 50-et azonnal elbocsátottak 
közülük. 1932-ben 50-en szaba
dultak - elbocsátottak 48-at. A 

Tölgyes elvtárs végezetül ki
fejezte, hogy az őszi szállítá
sc,k sikeres előkészítése a vas
utas ifju�ág. a párt- és gazda
s:\gi vezetők egyik legszebb 
feladata és egyben ifjúsági 
szervezetllnk további erősödé
sének legfontosabb forrá.�a. 

Í'.Ij DISZ-brigadokai 
az őszi forgalom sikeressége érdekeben 

vasút fiataljaihoz, akiknek - Az Északi Járóműjavító 
munkája, szíve, fiatalos lelke- fiataljai, ha együtt dolgozná
sedése képes arra, hogy meg- na", :.7 gőzmoZdony főjavítását 
teremtse azokat a feltételeket, vagy 294 futójavítást, illetve 
amelyek szükségesek a szállí- 1262 teherkocsi futójavítását 
tasi feladatok lebonyolításá- végezhetnék el egy hónap A beszámolót követő vitában sáért. Többek között levelet ír
hoz. alatt. Debrecenben 14 gőzmoz- egymásután szólaltak fel az nak a szülőknek és hozzátarto-

- Mi kell ahhoz, hogy a 
I 

dony fővizs�á!atát,_ . vagy , 418 ifjúmunkások és javaslataik, zóknak, ha valamelyik ifi iga
fiatalok szívvel. lelkesen do!- teherkocsi fovizsgáJat vegez- észrevételeik nagy hozzáértés- zolat anul hiányzik, de levelet 
gozzanak? Jelbljünk ki szá- hetnél_{ el hasonló . idő alatt. ró! . tet�_ek tanúsá!lot.

, 
A felszó- írnak akkor is, ha egy ifjú

mukra olyan feladatokat ame- Termeszetesen az ilyen mun- Jaiok tobbsége szamo,tkal, ada- munkás kitűnik teljesítményé
lyekben ki tudják mutatni al- 1 káknál nem lehet a fiatalokat tokkal bizonyította, hogy a fű- vel, magatartásával. Az Északi 
kotó készségüket. Hromcsenkó magukra hagyni. ?e lehet úgy tőházakban, műhelyekben mi- Járómüjavitó DISZ-bizottságá
e.vtárs a „Korszerű fűtőház" szervezni a brigadokat, hogy 

I 
lyen nagyszerű eredményeket nak titkára, Berényi Miklós 

című könyvében arról ír, hogy 7gy-egy ifi-brigfdot patronál- tudn�k . 71_érni a brigádb_a tö- elvtárs versenyre hívta a járó
náluk a S7ovjetunióban egyes Jon egy-egy idosebb JÓ szak- morült ifJu vasutasok. Tobben műjavítók ifjúsági! az előké
fűtőházakban olyan ifibrigá- munkás. É..§ ezz�l mindjárt két I f�ga_dalmat !ettek, __ hogy a leg- szítési időszak feladatainak 
dok vannak akik a mosójaví- feladatot oldanank meg: a fia· rov1debb 1don belul a helyi le- minőségi elvégzésére. A ver
tást együtt �égzik a mozdony- talok átvennék az öregek nagy hetőségek figyelembevételével senyhez azonnal lelkesen csat
személyzettel és munkájukról szakmai tapasztalatát, ugyan- újabb DISZ-brigádokat szer- lakoztak a szombathelyi, a 
szavatossági kötelezvényt ír- akkor a fiatalok jobban tisztel- veznek az őszi forgalom sike- Landler és a szolnoki járómű
nak alá. A brigád kötelezi ma- nék, szeretnék és becsülnék az res lebonyodtása, a DISZ II. javító fiataljai. A fe:Szólaló 
gát arra, hogy az általa !dja- idősebb, tapasztaltabb szak- kongresszusa határozatainak díszesek hasznos javaslataik 
vított mozdony 5000-6000 kilo- munkásokat. megvalósítása érdekében. között nehézségüket is elmond-
méterig hiba nélkül szalad. A - A szervezőmunkán kívül 

Tóth István elvtárs, Debre- ták az értekezleten. 
mozdonyszemélyzet viszont azt mindezek megvalósításához 

cen fűtőház DISZ-bizottságá- Tölgyes elvtárs válaszában 
vállalja: úgy gondozza és feltétlenül szükséges, hogy a nak titkára elmondta, hogy hangsúlyozta, hogy a gépészeti 
ápolja mozdonyát, hogy az a fűtőház fönökölt, vál,alati igaz- náluk a javuló munkaeredmé- szakosztály utasítja a szak
mosójavítás közötti időben nem gatók és a többi, fontos be- nyekkel sikerült kivívni a vezetőket az elhangzott jó ja
szorul közbeeső javításra. Az osztásban tévő szakmai veze- DISZ megbecsülését az idöseb- vaslatok bevezetésére és min
ilyen munka lemérhető és akil< tők bizalommal legyenek az bek között is. Dancsi Imre Ta- dent megtesznek a feltárt hi-
ebben kitűnnek, jó hírnevet ifjúság iránt. polca fűtőház ifjúmunl<ása bák kijavítására. 
szereznek maguknak. A mi - Az ifjúsági brigádok szer- VIT-műszak szervezésére tett ' Az értekezlet azt bizonyítot-mühelyeinkben, fűtőházaink- vezéséhez feltétlenül szüksé- · 

1 t t 1 gy hel es ta, hogy a "'épészeti szakosztály ban is hasonló mozgalmak ki- ges, hogy állandóan növeked- Javas a O , me Y na Y · ., 

alakítására kell törekedni. jék a fiatalok szakmai és po- lésre talált a jelenlevők köZÖtt. vezetői felismerték a fiatalok 
ül Sámdor elvtárs, a Szolnoki nagy szerepét az őszi forgalom Olyan zárt javítási ciklusokat litikai tudása. Erre renclkív·· 

Járóműjavító DISZ-b'zottságá- csatáiban. Ennek tudatában keij a fiatalok számára bizto- nagy szükség va,n. A vasúton, nak titkára beszámolt arról, készítették elő az értekezletet, sítaní, ahol az egész műve:etet ha szórványosan is, de már eogyan harcol szervezetük a I amely beváltotta a hozzáfűzött ikezdettől a befejezésig fiata- megjelent az új technika, 
munkafegyelem megszilárdítá- reményeket. lok végzik. Például a mozdo- amely holnap már tömeges 

,nyok burkolása, az armatúrák lesz. Aze.őtt csak gőzmozdo
davítása, a hamuládák javítása nyok voltak s ha változtak is 
istb. De lehet komplex-ifibri- típusaik. a lényegük egy volt. 
,gádokat is szervezni ott, ahol Most már megjelent a 600 ló
,agymásba kapcsolódó munkák erős Diesel-tolatómozdony; 
vannak. (Például kovácsolás, szerkesztés és gyártás alatt áll 
esztergályozás, felszerelés.) a 2000 lóerős legkorszerűbb 
Még könnyebb a helyzet a gyorsvonati Diesel-elektromos 
;fütőházaknál, ahol egy-egy ifi- mozdony; még ebben az évben 
brigád vállalhatja egy-egy számos 130 lóerős kis Diesel
mozdony állandó karbantartá- motortolatót fogunk látni ha
Bát. Ehhez természetesen több zánk állomásain. A műhelyek
DISZ-brigádot kell szervezni. ben az újtípusú szerszámgépek 
Jelenleg 3322 fiatal 177 DISZ- alakjában egyre-másra jelen:k 
brigádban dolgozik. Ez a szám meg az új technika. Tehát so-
111em kielégítő. Vannak fűtőhá- k3t kell a fiataloknak tanul
zaínk, ahol több a fiatal, mint niok, mind a régi technikából 
.az idősebb munkás és mégsem - mert még hosszú évekig a 
dolgoznak brigádokban. Pél- gőzmozdony lesz a fő vontató
dául a Hámán Kató-fűtőház- erő - mind az új technikából, 
ban 100 fiatal közül csak 25, mert ez is egyre nagyobb teret 
Nyíregvházán 30 f'atal közül hódít hazánk vasútján. 
5 van brigádban, Szombaithe- A továbbiakban Tölgyes elv
!yen pedig 4-0 fiatal közül egy társ azokról a nagytudású, idő
sem. scbb szakmunkásokról beszélt, 

- Szinte azt lehet mondani, 31< k köztiszteletben állnak a 
hogy a vontatási szolgálat rn::.helyekben s ezt a tiszteletet 
egész területén nincs kihasz- azzal vívták ki, hogy hosszú 

Aratóbrigadot szerveztek a satoraljaiíjhelyi fiatalok 

A sátoraljaújhelyi pálya- 1 máris segíti a patronált ter• 
fenntartási főnökség DISZ-fia- m�lőszövetk;"etet. (Krizsán Er

taljai a vasutasnap, az alkot- zsebet leveléből.) 

mány ünnepe és a VIT tiszte
letére együttesen tették meg 
vállalásukat. A „Petőfi" DISZ· 
brigád tagjai vállalták hogy a 
kongresszusi műszak alatt el
ért teljesítmény megtartása 
mellett a munka minőségét ál
landóan javiti-ák és harmadik 
negyedévi tervüket két nappa 1 

a határidő előtt befejezik. Kiss 
Károly mérnök és Kardos Imr� 
főtiszt a sztahanovista szint 
tel iesítésére, a hídfenntartási 
pénzügyi terv augusztus 20-i;? 
75 százalékos teljesítésére tet
tek vállalást. 

A mezőgazdaság segítéséríil 
sem feledkeztünk meg: arató
brigádot szerveztünk, amely 

TUDOMÁNY 

A vasutas dolgozók ismeretei 
bővítésének érdekében megin
dítjuk TUDO!\IANY című ál
landó rovatunkat, melyben ter
mészettudományi, csillagászati, 
élettani, földrajzi és a legkü
lönbözöbb tudományágakkal 
kapcsolatos kérdésekról kíván
juk tájékoztatni olvasóinkat. 

A rovatban választ adunk a 
vasutas dolgozókat érdeklő min
denféle tudományos kérdésre. 
Kérjük olvasóinkat, hogy kér
déseiket közöljék szerkesztősé
günkkel (Budapest, VI., Sztá
lin út 83.), arra minden eset
ben népszerii, könnyen érthe
tö formában választ adunk. 

1955. július 25. 
-

Meg kellene próbálni !  
A szolnoki fíi.tőház üzemi bizottságának irodájában 3-4 

hetes „Szocialista vasutért" újságok hánykolódnak. Minden 
lapon rajta az előfizető neve. 

- Sajnos, sokan nem jönnek be az újságért - magya• 
rázza Mohácsi Béla VB-elnök elvtárs. - De azért nincs bai 
mert mi eltesszük a lapot és lia 3-4 újság összeg1/Ülik, ak� 
kor bedobjuk az illető dolgozó öltözőszekrény<\be. 

Ime, milyen egyszerű eljuttatni a dolgozókhoz e lapot/ 
Csak azt nem értjiik, miért kell összegyűjteni az újságoka', 
megvárni, amíg elavulnak cikkei, amíg az élet régen tú!ha
..idja azokat a problémákat me!vekke! foglalkozik. 1\1iért nem 
!ehet minden héten a friss szá mot bedobni abba a bizonyos 
öltözőszekrény be ? Az újság nem' folytatásos regény, minden 
számnak ak:ualitása van. tehát nem mindegy. hogy a dol
gozó például a tizedik vcisutüzemi értekezlet anyagát most, 
vagy a tizenegyedik vasutüzemi értekezlet küszöbén olt>assa. 

úgy gondolj11k, nem olyan nehéz fel<1dat minden héten 
eljuttatni az újságot a.z olva.sókhoz. Csak meg kellene pró
bálni, bizonyá·ra nem haragudnának érte a fűtőházi dol� 
gozók sem. 

- A BVKH Római-parti 
üdüJőtelepének megnyitó ün
nepségét július 16-án tartot· 
tál,. A csaknem teljes szám
ban megjelent hivatali dolgo
zók előtt megtartott színes 
műsor során az egyes kultúr
és sportcsoportok jelentős fej
lődésről tettek bizonyságot. 

- A szajoli állomásfőnök, 
Gajdos János ellen eljárás in
dult, mert a 1\-11\ V tulajdonát 
képező szénkészletbőJ polgári 
szem{,lyeknek folyamatosan 
nagyobb mennyiséget elaján
dékozott. A javításra beállí
tott vagonokat szétszedette és 
a deszkákat saját há2lkörüli 
,;,oítkezésénél használta fel. 

- A Váci Törekvés labda
nígói július 17-én a csehszlo
vákiai Pát·kány-Nánán az ot
fani vasutas labdarúgókkal 
mérkőztek. A találkozó 
mely végig sportszerű keretek 

□ t k  . .  �,, í!i
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lt GOROMBA fORGAlMISTA 

között folyt - a magyar csa. 
oat 3 :2 arányú győzelmével 
végződött. A visszavágóra 
aue:usztus 6-án kerül sor. 

- A ,,Szocialista kultúrá• 
ért" jelvénnyel és oklevéllel 
tüntették ki a szegedi vasutas 
s,.akszervezet 65 éves énekka
rát. A népművelési min:szter 
nevében Kcu;zás Isti;án elvtárs 
11yújtotta át a kitüntetést ben
,-;őséges ünnepség keretében, 
A kitüntetést Bakos Béla elr
társ, az énekkar legidősebb 
tagja vette át. 

A szombathelyi MA V 
szakorvosi rendelőintézetet jú• · 

lius 29-én 15 órakor nyitják 
meg ünnepélyes keretek kö
zöft. 

- A tennelés, önköltség• 
csökkentés, bérezés és mun
kafegyelem problémáiról tar• 

tottak pártnapot Tapolca ál· 
Jomás és fűtőház pártszerve-
zetei. Az előadáshoz - me• 
lyet Németh István elvtárs, a 
vasút politikai főosztály mun• 
katársa tartott - számosan 
szóltak hozzá. 

- gber é;; gyors intézkedé· 
séért 800 forint pénzjutalom
ban részesült Prókai György 

1 4��zce�;}�ji1��:téfe��:,f
lll A� váltóőr, mert szabadnapján a 

utMok türelmerlenül kfrdezős- Diósgyőr-perecesi kisvasúton 
ködtek .a vál-.ikozás oka felől. A súlyos balesetet előzött meg. 

Ji,,.., 
- Hatvan állomás MÖHOSZ 

� , .,_�- f' szervezetenek kezdeményezé-� ' .:, m--:::;,. _'.) • sere jól sikerült kispuska csa• 

' , ·--'!\ " pat és egyéni céllövő versenyt 
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Kultúrváróterem nyíU a 
kaposvári állomáson. Az 1zlé

forg'1lmlst.a !gy förmedt rá e2 se..--en berendezett teremben 
�f:�; ��!1?;,t�rh1?�;;1

1
Jö�yu�co� könyvtár. folyóiratok, napila• 

t.an és várJo,i 1 • • • és dibclalma- pok, társasjátékok, rádió és 

:::'
n
ha���ü�ne��

ve13 "�1�aJi �fláJ� lemezjátszó áll a közönség 

utasok megállapították, hogy lám rendelkezésére. 
.. ilyenek e. vasut.asol<' " .  Az a Jó, - Sztalhanovista értekezlc· 
hogy c..ak egyesek. De azok kö- tet tartott a MA V Budapest! 
'í:�fm,;f;� Jár a nagycenki ror- Magasépítési Főnökség július 

SZAMÁRSÁG 
Az 1 1 12-es vonat kalauzkocsi

jáb.an furcsa „csomagot" szállf
tottak. Egy szamarat. dar.abáru
ként. Utközben az eleven dia-

22-én. Megbeszélték az első 
félév munkáját. a Sztahanc\'• 
mozgalom eredményeit és hi
báit, valamint a harmadik ne
gyedév feladatait. 

- űnnepélyesen indították 
útnak július 17-én Rákosren
dező állomásról Varsóba a 
VIT-re küldött 50 Ikarusz 
autóbuszt szállító, 56 kocsiból 
álló szerelvényt, melyet Viza
fogó állomás vasutasai állí• 
tottak össze 

- A vasúti rendörség eljá• 
rást indított Hajda János üz• 
letvezető. az Utasellátó Válla
lat Ságvári-ligeti üzemegysé

r.abár\' vidáman csemegézett a gének vezetője ellen, mert fo
holtárukból. Reméljük. ho�y " lyamatosan 13 OOO forintot jövöben nem úgy klvánják a2 sikkasztott. áruk épségét megóvni, hogy a 
szamaraknalc �atángkórót ültet• 
nek a k.a.lauzkocsiba. 

Nem lordul a kocka 

A balmazú.iáváros1 (elvételi 
épület me,i;rongált cementkoclcá 
it nyolc évvel ezelőtt felszedték. 
hogy ú.iakal. rakjanak le helyet
tük. Többszór érkezett az állo-

másra me,i;telel6 mennylsé,i;O 
ceme'1tkocka. de kis ld/1 mul
tán minden esetben elirányitot
ták. i\lé.e; mlndi.e; nem dilit el. 
lesz-e kocka, vagy sem. A Jelek 
szerint kár reménykedni. Ez a 
kocka el van vetve. 

LAKÁSCSERE 

Mautner Sándor- utca J :J7. 
alatt lévő budapesti 39 forint bérű Intézeti lakásomal. amely 
egy 5x5 méteres szobából. kony
hából, kamrából. WC-ből áll. el· 
cserélném kettö szoba komt'orto
sért. Budapest belterületén. Pa
zonyl István. Budapest-Nyugall 
pályaudvar kereskedelmi !önök„ 
sége, teleron: 23-96. 

Elcserélném pécsi egyszoba
összkom!ortos magán lakásomat 
hasonló budapesti magárilaká· 
sért. Cím: Lakatos János főinté
ző, Budapest-Nyugati pályaudvar 
vonarl.rísérletl vezénylet, telefon: 
21 -42. 

VII. Gai-ay-utca 14. I. 7. sz. 
alatti nagyméretű szoba-konyhás 
magán lakásomat elcserélném 
hasonló vagy kétszobás MA V la
kásra Lehetöleg Rudas László 
űti házakban. �rdeklödni lehet: 
Nagy Benedek OB-elnök, Rákos 
fütöház. 
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Bízunk a pályafenntartási dolgozókban 
E zekben a hetekben az or-

szág vasutasainak fi
gyelme elsősorban két szakszol
gálati ág, a járműjavítók és a 
flókmúhelyek, valamint a pá
lyafenntartás dolgozói felé 
fordul. Nagyrészt rajtUk mú
lik a néhány hét múlva teljes 
lendülettel kezdődő őszi for
galom előfeltételeinek biztosí
ttsa. 

Minden nagy csata két sza
kaszra oszlik; az e lőkészítés és 
a végrehajtás idejére. De a két 
,zakasz egymástól elválasztha
tatlan, szervesen összefügg, 
c,gyik kiegészíti a másikat. Az 
őszi forgalom csatájának első 
szakasza már megkezdődött. 
Megkezdődött a iáróműiavítók
ban és műhelyekben az ele
gendő, jó állapotú mozdonyo
kért és kocsikért, és megkezdő
dött a pályafenntartásnál 
erről kívánunk most részlete
SP.bben beszélni - a lassújelek 
és vágányzárak megszünteté
séért, a síncserék és fenntar
tási munkák mielőbbi befejezé
séért. 

A pályafenntartási szakszol
gálat nehéz hetek előtt áll. Ré
gi, sok helyen elavult, elörege
dett pályákat kell a megnöve
kedő forgalom, a túlsúlyos vo
natok közlekedtetése számára 
alkalmassá tenni. Olyan lassú
jeleket kell megszüntetni, ame
lyek közül nem egy már hóna
pok óta ne'hezíti az elegyáram
lást, olyan vágányzárakat kell 
felszámolni, amelyek hosszú 
idö óta bénítják a forgalmat. 
Minden munka határidős, és 
ezek a határidők többségük
ben szúkreszabottak, tehát 
megfeszített munkát követel
nek. S ha már a nehézségek
ről van szó, tegyük hozzá, hogy 
nemcsak a határidőket, !hanem 
a munkaerőhiányt is le kell 
győznünk. 

K épesek lesznek-e ezt a 
feladatot elvégezni a pá

lyafenntartás dolgozói? Azok, 
akik nem ismerik a pályafenn
tartási dolgozókat, .,nem"-mel 
felelhetnek, de a párt és a 
vasutasok döntő többsége bízik 
a pálvafenntartási dolgozók
ban. 1!:s erre a bizalomra min
den ok megvan. 

Okoztak-e az eltelt tíz év 
alatt csalódást a pályafenntar
tás dolgozói? Nem okoztak! 
Pedig volt idő, amikor szinte 
minden vonalunk romokban 
hevert, amikor méteres hótor
l8$zok zárták el a vasúti köz
lekedés útját, amikor pusztító 
ácviz tépte fel a síneket. Nem 
volt olyan akadály, amely fö
lött ne diadalmaskodtak volna 
a pályafenntartás dolgozói. 
Erőt adott nekik az a tudat, 
hogy a párt várta tőlük a mun
kagyőzelmet és a komunisták 
harcoltak első soraikban. 

Tíz esztendő óta minden év 
6szi forgalmár.ak előkészítése 
nehézségekkel volt telitüzdelve 
és mégis minden év győzelmet 
hozott. Ezt kell hozni 1955-nek 
is! 

Az őszi forgalom megköve
teli, hogy minteay 1400 kilo
méteres vonalat Ö,5-2 tonná
val nagyobb kocsitengely nyo
masra tegyünk alkalmassá, és 
tizenöt vonalon biztosítsuk a 
llagyobb tengelynyomású moz
donyok közlekedését. Ilyen 
rGvid idő alatt ekkora feladat 
";ég nem várt a pályafenntar
tasra. De ha rövid is a határ
idő, végre kell hajtani, mert 
t'5ak ez teszi lehetővé, hogy 
!ól kiterhe!t vonatok közleked
jenek olyan szakaszokon is, 
ahol eddig az ilyen vonat csak. 
nem ismeretlE:n volt. A jól ki
terhelt vonatokkal olcsóbb, 
gaz(,aságosab!> a szállltás. A 
?ály�fcnntartás tehát amikor 
a rályák nagyobb tengelynyo
mását biztosítJa - a párt Köz-

ponti V "zetősége márciusi !ha
tározatának végrehajtásához 
járul hozzá. De ezt, segítik a 
többi munkák is. 

yonalainkon jelenleg 95 
tábla hirdet sebességkor. 

látozást. Kilencvenöt helyen 
kell lassítani vonatainknak ak. 
kor, amikor minden perc drá
ga, Tűrhetik-e ezt, nézhetik-e 
tétlenül a lassító vonatokat a 
pályafenntartási dolgozók? 
Nem tűrhetik, és nem .is tűrik! 
A vasútüzemi és az igazgató
sági őszi forgalmi értekezlete
ken fogadalmat tettek, hogy 
az őszi forgalom kezdetéig mi
nimálisra csökkentik a lassúje
leket. Az adott szó hősi mun
kára serkenti a pályafenntar
tási dolgozókat. A kelebiai 
lassújelet például az előfoás 
sLerint augusztus 30-ig kell 
megszüntetni. A vasutasnap és 
az alkotmány ünn�pe tisztele
tt'.re vállalták a dolgozók, hogy 
augusztus 5-ig tefejezik a mun
kat. Az eddigi eredmények azt 
mutatJák, hogy valóra váltják 
íg:retüket. 

K wnény feladat a vágány-
zt.rak megszüntetése és a 

ft.'..;pítménycsert'k elvégzése is. 
Mégis eredményesen folyik a 
lharc ezekért is. A Mór-Pusz
tavám közötti felépítménycse
rér:ek július 31.  a határideje. 
A telek szerint ezt a határidőt 
L'l het,rtJák. 

Ahhoz, hogy valamennyi 
munka határidőre, sót határidő 
előtt befejeződjön, elsősorban 
a� s�ükséges, hogy valamennyi 
s2clgálati he'yen alkalmazzák 
at élenj:író munkamódszereket 
és s,:ig,,rúan tetart•ák a tecih
nc,.ógia, előírásokat. A szovjet 
kisb,·igádos- és szalagfenntar
tásos mf.dszerek nagyszerű le
het5ségét kielégítő módon je
lenle\l csak a pécsi igazgatóság 
területén alkalmazzák. Miért 
moridan&k le e leh!,tőség szé
�es�bb fel'hash.álá�áról a töb
bi igazgatóság területén? Két
s'5gt-i:lt-n, hogy a :nunkaerő
t.i:fr.) is közr�J# tszik. De az 
erre valé hivatkoz,i:;t nem sza
bad el!, gadmir,k . •  4 mun!ka
erőhi'.i-iy -eoyenesen szü:kséges
sé tes�i a jobb munkaszerve
zést - a szovjet módszerek al
k,1lmazá.sa pedig nemcsak a mi. 
n5�ég javítását. hanem a jobb 
munka�.:ervezést, 2 szilárdabb 
munkafegyelem megteremtését 
is e!ősegíti. 

11:s itt eljutottunk egy másik 
fontos kérdéshez, a munka
fegyele.."l1hez. Bátran állíthat
juk, hogy a munkafegyelem 
megsz,lárdítása, a munkaidő 
teljes kihasználása a fennálló 
:nunkaer6hiánynak legalább 50 
százalékát pótolná. A munka
fegye!em megszilárdítása a 
kulcs a jelenlegi nehézségek 
javanf,zének megoldásához, és 
biztat6. hogy ezt egyre több he
lyen ismerik fel a mozgalmi 
szervek, a kom.'llunisták. Hód
mezővásárhely pályafenntartá. 
si főnök�égén sem okozott ki
sebb nehézséget a létszám ala
kulása, mint máshol, mégis, a 
második negyedévben is él
üzemek lettek. S tegyük lhozzá: 
az igazgatóság területén itt a 
legjobb a munkafegyelem. 

A 
pályafenntartási dolgozó.k 
az őszi forgalom csatá

Jáuak első szakaszát vívják. 
Mondhatnánk úgy is, hogy mi
re megindulnak a nagy szállí
tások, a pályafenntartásnak 
már túl kell lennie az őszi for
galom feladatain. Tervszerű, 
lelkes, de kapkodás nélküli 

rr,unkával, a társszolgálati 
ágakkal együttműködve, az 
idén is képesek a pá!yafenn
·artás dolgozói arra, hogy si
kerrel teljesítsék feladatukat, 
hogy újabb {'!Vőzelmekkel öreg
bítsék eddigi hírnevüket. 

� ............................................................................... .... 

Üdvözöljük példali.épeÍnket!I a szo,·jet vasutasokat 
az össz-szövetségÍ vasutasnap alkahnáhól 

Minden év augusztusának első vasárnapján a nagy szov· 
jet hazában a gyárak és üzemek, a szovhozok és kolhozok 
dolgozói, a harcokban megedzett dicső Kommunista Párt és a 
szovjet kormány megkülönböztetett figyelemmel fordul a 
szovjet vasutasok felé. A föld hatodrés:ret kitevő szovjet or
szágban a Balti tengertől a Csendes óceánig a vasutasokat, 
a vasutasok napját ünneplik. 

Ezen a napon a magyar vasutas dolgozók szeretete, ra
ga>zkodása még forróbban száll tanítóink, barátaink, idősebb 
testvéreink felé. A felszabadulás első peroétől kezdve napról 
napra merítünk erőt és tapasztalatot a szovjet vasutasok ki· 
apadhatatlan kincsestárából. Az új munkamódszereket, ame
lyekkel az egyre nagyobb feladatainknak eleget tudunk ten
ni, mlnd•mlnd a hős szovjet vasutasok évtizedes tapasztala
tai önzetlen átadásának köszönhetjük. 

Minden látogatás, amelynek során szovjet ember, szovjet 
vasutas hazánk területére lépett, újabb tapasztale,ttal gazda· 
gított bennünket. A közvetlen t.a.pasztalatátadáson kívül a 
segítségnyújtás számtalan módja segített bennünket az µryre 
eredményesebb munkára. Elmondhatjuk, hogy edd!gi slke-

relnket nem tudtuk volna elérni e segítség nélkül, további 
eredményeink eléréséhez nélkülözhetetlen az élenjáró szovjet 
módszerek alkalmazása. A baráti kapcsolat, amely csak kö
zös célért, a békéért, a szocializmus, majd a kommunizmus 
építéséért harcoló népek között feJ1ódhet kí, egyre gyümöl
csözőbbé válik. 

A szovjet vasutasok, akik a Nagy Honvédő Háborúban 
fáradságot nem kímélve dolgoztak, a békeharcban is mara· 
dék:talanul helytállnak. Nagy részük van abba,n, 11-0gy a szov
jet ipar az ötödik ötéves tervet 4 év é;; 4 .  hónap alatt teljesí
tette, abban, hogy a Szovjetunió biztos úton halad a kommu
nizmus felépítése felé. 

Az össz-szövetségi vasutasnapon. a szoviet vasutasok tra
dícionális ünnepén forró szeretettel köszöntjük példaképelnket. 
lgér,jük, hogy nem leszünk érdemtelenek a baráti segítségre 
és támogatásra, ígérjük, hogy erőnket nem kímélve harcolunk 
pártunk Központi Vezetősége márciusi határozatának mara
déktalaµ végrehajtá,sáért, az őszi szállítási felada.tok tel,Jesí
téséért, közös célunk, a béke erősítéséért, az emberiség bol· 
dog jövőjéért! 

ALKOTMÁNYUNK ÜNNEPE !ÉS A VASUTASNAP 
TISZTELETÉRE 

A v61/alások teljesítése ut6n pótv6/lal6sok 

Július utolsó napjai a vas- vábbítását vállalták kétszáza
utasnapi versenvmüszcrkra való lékos szénmegtakarítás és a 
készülődés jegyében te! tek el százelegytonnakilométer terv 
a pécsi igazgatóság területén. négyszázalékos túlteljesítése 
A szolgálati helyek egymással mellett. Az eredmény eddig 
versenyezve azon igyekeznek, tíz túlsúlyos vonat, 73 mázsa 
hogy jó eredményekkel minél szénmegtakarítás, ami 12 szá
emlékezetesebbé tegyék az idei zalékos túl teljesítésnek felel 
vasutasnapot és az alkotmány meg. Százelegytonnakilométer 
ünnepét, s ezzel közelebb · vi- tervük teljesítése 73 százalékos. 
gyék a megvalósuláSlhoz a Pótfel3.jánlásként elhatározták, 
vasútüzemi értekezlet célkitú- hogy a vasu":asnapig még öt 
zéseit. túlsúlyos vonatot továbbíta-

. • • • nak. Győri Kiss István moz-
�- pécs� futoh.áz '"!ozd_ony-i:e- donyvezető és fűtői a vállalt 10 zetoi .kozul _sokan mar �ultelJe- túlsúlyos vonat helyett eddig s:l!ettek vallalásukat es mo�t 

1 
11-et továbbította'k, és ugyan

potvállalásokat tesznek. Szi- crnk öt túlsúlyos vonat továb
geti Rudolf mozdonyvezető és bítására tetrek pótvállalást. 
fűtői nyolc túlsúlyos vonat to- (Várnai László leveléből.) 

Ami nem volt a tervben 

Teljes erővel folynak Buda- végezték, de a tervben nem 
pest-Ferencváros állomás át- , olt b�nne az elmúlt hetek 
alakítási munkálatai. Bővítik a szokatlanul nagy esőzése, amely 
rendezőt, új vágányokat fek- az állomás területén az amúgy 
tetnek le, ezeket bekapcsolják is magas talajvíz-szintet két
a villamos.hálózatba. A nagy- szeresére emelte. Dolgozóink 
szabású munkákat rég<;,n 1sme- az oszlopállításnál szinte al
rik a vasutas dolgozók. de ke- landóan térdig vízben állva 
vesen tudnak róla, milyen ne- végzik a gödrök ásását. A mo
hézségeket kell legyőzni. hogy toros és kéziszivattyúk állan
az ország legnagyobb teher- dóan működnek. Ha egy meg
pályaudvara az idei őszi for- kezdett gödör kiásását aznap 
galomban az eddigieknél is nem tudják befejezni, egész éj
Jobb munkát tudjon végezni. jel szivattyúzni kell a vizet, 
Hősi erőfeszítéssel győzik le a hogy másnap folytathassák a 
nehézségeket a Villamos Felső- megkezdett munkát és beállít
vezeték Építésvezetőség do!- hassák az 50 mázsás oszlopot. 
gozói. A munkát tervszerűen Számos újítással, ötlettel len-

AZ UTASÍT ÁS BETARTÁSA EGYET JELENT 

A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSSEL 

Várnai Ferenc, Lepsény állomás vált6kezell5Je balesetmentes szotqá• 

lattétellel biztosítja a meqnövekedett forgalom zavartalan el látását, 

(Kovács Géza felvétele.) 

dítik előre nap mint nap az , pedig 117 százalékos eredm� 
építkezést, hogy vállalásaikat, nyükért érdemelnek elismerést. 
amelyeket a vasutasnapra és az 
alkotmány ünnepére tettek, lha. 
táridőre teljesítlhessék. (Kastiel 
Lajos leveléből.) 

16 eredmények 
a menefrendszerinti 

közlekedésben 

Miskolc-shmélypályaudvar 
dolgozói eddigi jó eredményeik 
fokozásával készülnek a vas
utasnap megünneplésére. Kósa 
János kocsimester és brigádja 
fajlagos kocs1muzdítási tervét 
112, Erős Ferenc forgalmi szol
gálattevő és brigádja terhelési 
tervét 104, Németh László ko
csimester és brigádJa kocs1tar
tózkodási tervét 122 százalék
ra teljesítette. Jakab Sándor 
személyvonati kezelő és Zsu
gyelilk János kirakó a menet
rend szerinti közlekedésben 
105, Bu!kszár István tehervo
nati vonatvezető és brigádja 

Közel ezer kisoroz6snélküli 
kocsijavítás egy hónap 

alatt 

A Keleti Múszalki Kocsisiol
oálati Főnökség vontatási dol
gozói a vasutasnap és az al
kotmány ünnepe tiszteletére a 
kisorozás nélküli kocsijavítás 
fokozását ajánlották fel. Egy 
hónap alatt 934 darab kocsit 
Javítottak meg kisorozás nél
kül. Kovács II. János, Kincses 
Miklós, Sin!kaí Lajos, Barad 
Pál, Pálinkás Sándor, Gémesi 
István és Szegedi József elv
társak tűntek ki ebben a mun
kában. A kárpitosműhely dol
gozót ugyanez időszak alatt 
4870 forint értékű anyagmeg
takarítást értek el. A gőzfűté
si lakatosok 16 240 forint érté
kű megtakarítással teljesítették 
takarékossági vállalásukat. 
(Beró József leveléből.) 

Hatsz6zötven folyóméteres p6lyaszínt-emelés 
terven felül 

Bátaszék- -állomás bejárata galom kezdetére elkészülnek 
előtt 650 folyóméter hosszban vele. Ez a jelentős munka felemelik a pályas_zinte� A. b�- nem szerepel a főnöksé ter-Ja1 pályafenntartasi fonokseg . g .. 
dolgozói gyorsított ütemben v�be�'. ugyancsak t�rven felul 
végzik ezt a munkát, mert I kesz1bk el a dolgozok Rudics 
vasutasnapi felajánlásaik kö- 1 állomás rakterületének burko
zött szerepel, hogy az őszi for- lását. 

Javuló anyage/lát6s mellett túlteljesítés 

Három darab gőzmozdony 
I 

a fűtőházaknak az őszi forga
k?z�p�a.".í_tását, tíz tehe_rko�i lom lebonyolításához. (Cseh fov1zs„aJat, 23 teherkocsi ko- z lt • l l 'b -1 )  zépjavítását és 249 egységtelje- 0 an eve e O • 
sitményben különféle moz- .A 

• k I 
. 

t· , 'fók dony-, kocsijavítási és egyéb "" mis o Cl mene trany1 
beruházási munkákat vállaltak versenyre hívták 
a Szolnoki Járóműjavító do!-

a budapestieket gozói. A vállalások teljesítése 
kitűnően halad. Az eddigiek 
során gőzm-ndony főjavítási 
tervét 116, mozdony futójaví
tási tervét 144. személykocsi 
futójavítási tervét 149, teher
kocsi középjavítási tervét 152 
százalékra teljesítette az üzem. 

A szép tervteljesítésben nagy 
része van annak, hogy az 
anyagellátás biztatóan ;avul, 
különösen a kocsijavítfumál. A 
mozdonyosztályon azonban még 
mindig fordulnak elő hibák, a 
Lőrinci Hengerműből érkezett 
kazánlemezek minősége nem 
kielégítő. A felső vezetők gon
doskodja.nak róla, hogy a moz
donvjavításhoz is jó minőségű 
anyagot fkapjun'k., hogy töké
letes javításokat adhassunk ki 

A miskolci igazgatóság me
netirányítói eddig is több hasz
nos kezdeményezéssel mozdí
tották elő ennek a szolgálati 
ágnak a versenyét. Most a 
vasutasnap és az alkotmány 
ünnepe tiszteletére újabb ver
senyfel'hívást bocsátottak ki, 
és az őszi forgalom eoész tar
tamára versenyre hívták a bu
dapesti igazoatóság menetirá
nyitóit. A budapesti menettra
nyítók csatlakoztak a verseny
,hez, amely elsősörban az ösz
szekapcsolt mozgalom silk.erre
vitelét célozza. A versenyt a 
százelegytonna kilométer terv 
és a 24 órás vonatforgalmi terv 
a'.apján értékelik. (MQlkó Imre 
leveléből.) 



2 SZOCIALISTA V ASl'.lT2RT 1955. augusztus L 

A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * �kiki IÉ IL IE T ____ 
A vasutas pártszervezetek 

a vasútüzemi értekezlet határozatainak végrehajtásáért 
-------------iiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiii, ___ ) 

A vasutas dolgozók számára 
I 

nagy jelentőségű volt ez a 
már hagyományos, hogy jú- számvetés az idén. amikor ,i 

lius hónapban, az őszi forga- Központ! Vezetőség március 
lom kezdete előtt felmérik ere.. 4-i határozata szellemében -
jüket, hogy sikerre vihessék 

I 
minden árut gyorsan és idő

legnagyobb feladatukat, az ben, a lehető leggazdaságosab-
ószi forgalmat. Külön&-en ban kell elszállítani. 

követeli. Ennek megteremtése 
a pártta,gok é3 a pá,rtonldvüli 
dolgozók között fokozott poli
tikai munkát kíván. A párt
szervezetek területük és a dol
gozók hangulatának tanulmá
nyozása alapján dolgozzanak 
ki helyi érveket. A népneve
lők meel?Yő�éssel, új módsze
rek adásával javítsáik munká
jukat. 

H A R M I N C E Z E R  K I L O M ÉT E R  

A S Z O VJ E T U N I Ó É S  K Í N A VAS Ú TJ A I N  

IV. 

ÍRT A :  ZSOLT RÓBERT 

szateszi. Soha nincs !hiány a 
könyvtárban, pedig senki sem 
ellenőrzi, ki vesz el onnan 
'könyvet. Az utazás általában 

vasutak épültek Dél-Kínában, 
ezenkívül nem régen feje7.Ödött 
be a Pekinget Ulan Batorral 
összekötő vasútvonal vágá. 
nyainak leraikása. Ezt a vona. 
lat rövidesen átadják a forga. 
lomnak és ezzel 1000 kilomé
terrel rövidül meg a Moszk
va-pekingi út. 

A hatarozathozatal csak a kezdet A MOZDONYVEZETŐK, 

Ez volt a vezérfonala a X. 
vasútüzemi és az igazgatósá
g; őszi forgalmi értekezletek
nek is. A hozott határozatok 
bizonyítják, ho!(Y a dolgozók 
megértették a feladatot. De a 
határozatok egymagukban 
nem elegendők. Megvalósítá-
1Sukhoz a vasutas dol.t;tozók al
kotó kezdeményezésére. ma
gasfokú munkalendületére, az 
élenjáró munkamódszerek al
kalmazására, a párt vezető
szerepének töretlen érvény�;_ 
tésére van szükség. 

A vasutas dolgozók kezdemé
nyezéseinek kibontakozása és 
nagyobb munkalendületének 
megteremtése elsősorban a 
pártszervek feladata. Mit kell 
tehát tenniök pártszerveze
teinknek? 

Elő kell segíteniök, hogy az 
országos értekezleten hozott 
határozatokból a dolgozók sa
ját feladataikat világosan lás
sák, mert csak így tudnak 
kezdeményezni, ÍJ?Y tudják 
azokat a munkaterületükre al
kalmazni. Jó példa erre a 
debreceni fűtőház V-ös alan
szervezete, ahol a kocsivizsgáló 
és ko�itisztító dolgozók a 
nemrégen megtartott értekez
J etükön a forgalmi és pálya
fenntartási dolgozók bevoná
sával megtárgyalták, hogy 
mit tehetnek a vonatok iobb 
kiszolgálása. a menetrendsze
rű közlekedés érdekében. Fel
adataikat komplexbrigád
szerzódésben rögzítették. 

Minden őszi forgalomnak. de 
különösen az ideinek legfőbb 
célkitűzése a ko�iforduló le

szorítása, emellett a gazdasá
Pos üzemeltetés megvalósítása. 
Ezt támasztják alá a határo
zatok többi pontjai, erre kell 
a szolgálati helyek, az egyes 
dolgozók vállalásainak is irá
nyulnia. Minden �zolgáhti 
helyen meg kell találni azokat 
a tényezőket, melyek ott a !e((
jobban segítik a kocsiforduló 
leszorítását, a gazdaságosságot. 

Szorosabb együttműködést 

Helyes Záhony állomás vál
lalása. amely kocsitartózkodá
si egységidó 16 e-zázalékos 
csökkentését tűzte ki célul és 
erre szólította fel a többi állo
másokat is. Hasonlóan jó kez
deményezés a miskolci menet
irányítók versenykihfvása. a 

\ budapesti menetirányftókhoz 
az összekapcsolt mozgalomban 
közlekedő vonatok menet. 
rendszerű közlekedésének biz
tGsítására, 

A munka sikere elsősorban 
attól függ, hogy a szolgálati 
ágak egymást hogyan támog�L 
ják - hogy egymásban közöf 
célért harcoló munkatársat, 
vagy ellenfelet látnak-e. 
Ezért különösen a gócpon\i 
pártszervezetek tartsák tó fel
adatuknak a szolgálati ágak 
közötti együttműködés állan
dó javítását. Számolják fel a 
még mindig előforduló szak
mai sovinizmust, a hibák ,.egy_ 
másra kenését". Ezen túlme
nően Eegítsék a szállító válla
latok és a vasutas dolgozók 
közötti jobb kapcsolat kiala
kítását. 

Az őszi forgalom feladatai:. 

nak végrehajtása a vasuta
soknak kötelessége, viszont a 
szállíttató feleknek elsőrendű 
érdeke. mert minden áTU idő
ben va1l6 elszállítása tervük 
teljesítését Is jelenti. Ez a 
szállíttató felek részéról ke] 
hol?Y fokozza az együttműkö
dési készséget. De nem elég, 
ha a vasutasok és a szállíttató 
vá,lJalatok dolgozói csak szak
mai szinten tárgyalják me� 
feladataikat. Feltétlenül szük
séges, hogy a mozgalmi szer
vek politikai segítséget nyújt
sanalk ehhez a munkához. A 
vasutas pártszervezetek. a szál
Jíttató vállalatok pártsrerveze. 
teine'k segítségéve[ hassanak 
oda, hogy az üzemek dolgozói 
Is a saját ügyüknek érezzék 

az őszi forgalmi szállítások si
keres lebonyolítását. 

Kommunisták az elre 
Minden támogatást meg 

kell adni a szakvonali veze
tóknek. középvezetőknek a 

A vasútüzemi értekezlet ha- szolgálati hely előtt álló fel
tározata, az ennek nyomán tett adatok végrehajtásához. A szo
váJllalások tel jesítése csak ak- ros kancsolat kiépítése mellett 
kor ]esz biztosítva. ha a páM- ez nyilvánuljon meg a vasút
<7•"Veöetek narnról na.ora erő- üzemi értekezílet határozatai
sítik a vasutas dolgozók ere- ból az üzemre meghatározott 
i ükbe vetett hitét. száműzve a feladatok politikai tartalom
kishitűséget. a feladatok nagy- mai való megtöltésében. tuda
ságától való ijedelmet. tosításába'n. a kommunista 

AZ ÚJ VASÚTÉPITÉS 

de általában a kínai vasutasok igen hangulatos. A kínai ma
nagyon szeretik hivatásukat, gával viszi zeneszerszámait, a 
lelkesen, szorgalmasan végzik kéthúros lhegedüt, a lantot, 
a munkájukat. A kínai kalauz vagy valami ősi ütőhangszert. 
ragyogóan tiszta kék vászon- Mikor reggelenkint az elsó egyenrulhájában állandóan ta- nagyobb pályaudvaron megáll lál magának valami tennivalót. a vonat, szinte valamennyi Belátogat az utasokhoz, érdek- utas leszáll . Az állomás hang- természetesen hatalmas híd
lódik, nincs-e valamire szü'ksé- szórójából ütemes dal csendül, építéseket is követel. Kína gük. Toncz Tibo-r barátom ré- s az utasok - fiatalok, öregek az orias folyók országa, szére még rulhakefét is a kínai k zd k to Edd. egyetlen rendszer kalauz szerzett. Borravalót, - egyszerre ·e ene r- 1g 
ajándékot nem hajlandók el- nászni. Lál:szik. hogy napon!'¼ sem vállalkozott hogy a 
fogadni, sőt sértésnek veszik. gyakorolják ezeket a szabad- hatalmas Jangce-folyón hi
Számukra az a legnagyobb gyakorlatokat, mert pontosan dat építsen: az észak-<léli 
ajándék, ha az utas jól érezte tudiák. hoJ?v a dal melyik forgalomban komp viszi át a 
magát, nem volt semmire pa- ütemére, milyen mozdulat kö- vonatot a Jengcen. Most már 
nasza. Sok a női vasúti dolgozó vetkezik. Mintha látlhatatlanul elkezdték az első híd építését 
is, sót közlekednek Kínában vezényelne valaki. Nemcsak a Vu,"hannál. A folyó itt a he
o!yan vonatok is, amelyeknek pályaudvarokon folyik torna, gyek között összeszűkül, mind
teljes személyzete - a moz- minden üzemben, hivatalban össze másfél kilométer széles, 
donyvezetőt és a fűtőt is bele- délelőtt és délután tíz percre tehát kedvező a hely a hídépf. 
értve - nő. Nagy vívmány ez leáll a munka és mindenki ki- tésre. Emeletes lhidat építenek, 
Kínában. ahol a nők sokkal in- szalad az udvarra, az utcára alul robognak majd a vonatok, 
kább el voltak nyomva, mint tornászmi. S mindezt azért te- felette zajlik le a közúti for
az európai országokban. Az ál- szik, mert Mao Ce-tung elv- galom. A híd 45 méter maga. 
1am nagy szeretettel gondos- társ egyik beszédében arról sa1n ível át a folyó szintje fe. 

Az őszi forgalom lebonvolí- oéldamutatás megteremtésé-
tását csak a kommunisták ben. A termelés pártellenőrzé
élenjáró munkája. a jó példá- sének kiszélesítésével hassa
nak az egész vasutassásrnt nai.s: oda hogy a szolgálati he
moz!:!ósít{j ereie alapián old- lyelk főnökei biztosítsák a 
hath•1< mesi ,;kerrel. A szoká- 1 m

urika tokéletes megszervezé
sosnál nagyobb feladat minden sét, az őszi forizalmi verseny 
vasutas dolgozó helytállását műszaki feltételeit. 

Magasabb szakmai kepzettseget 

Többet kell töródniök a 
te<:hnológiai fegyelem betartá
sával. a dolgozók szaktudásá
nak emelésével, mert a maga
sabb képzettségű do1gozók 
jobban tudják végrehajtani 
feladataikat. Ahol magasabb a 
dolgozók szakkép:rettsége, ott a 
munkafolyamatok megjavítá
sára több újítás. ésszerűsítés 
születik. A pártszervezetek 
központi kérdésként kezeljék 
ezek felkarolását, gyors beve
zetését, mert ez emeli a mű
szaki színvonalat. termeléke
nyebbé, gae:daságosabbá teszi 
a munkát: 'közvetve és közvet
lenül is a vasutas dolgoz&: 
életszínvonalána.1<. emelését se
gíti. 

Az őszi forgalomért vívott 
haJt·c politikai munkáiában 
fokozott szla!rep vár a töme-g
szerveretekre. elsősorban a 
szakszervezetre és a DISZ-re. 
Munkájuk segítése. irányítása 
és ellenőrzése elengedhetetlen 
feltétele a verseny sikerének. 

A vasutas ifjúság eddigi 
munkájával már több ízben 
bebiwnyította. hogy a terme
lés rohamcsaoata. Munkiliuk 
nagy lendületet vett a DISZ 
II. kone;Nsszusa után. amit to
váob kell fotkozni .  Pártszerve
zeteink ezért segítsék az ifjú
•á�ot a knn'!ressz,•s hatiro�a
faina1< fe'dnl�o7�sában. Sok"l{al 
bátrabb�n bíz7ák meg őket 
pártmegbizatásként e.."Y-egy 

nehezebb termelési feladat kodik a vasutasokról. Csupán szólt, hogy a kínai embernek lett a hídszerkezet 18 méter 
megoldásával. Biztosítsák, fszak.kelet-Kínában a vasúti erősnek, egészségesnek kell magas lesz. Ha ehhez hozzá
hogy egy munka egész lánco- munkások szakszervezetének lennie . vesszük, hogy a pilléreket a latát az ifjúság oldja meg. vagy 'kéte:rer klubja, száz és =--------------; vízszinttől számítva általában 
Például a vontatásnál egy-egy száz színjátszó csoportja ének- KINA VASÚTJAI 20-25 méter mélységbe kell 
mozdony javítástól az uta:zá- együttese. lháromtucat üdülője süllyeszteni (a Jan,gce 12-13 
sig a fiatalok kezébe legyen van. európai szemmel nézve is igen méter mély), fogalmat alkolha. 
adva. Fokozni kell az ifjúsági Ha megismerkedünk a kínai fejlettek, mi is sokat tanulha- tunk arról, milyen óriási mun,. 
brigádoik szervezését, verseny- vonato'k;kal, meg kell ismer- tunk a kínai vasutasoktól kü- kát jelent majd a 60-70 rné
eredményeik külön értékelését. kedni az utasokkal is. Hogyan lönösen az utasokkal való teres pillérek építése, a csak, 
El kell érni. hogy az idősebb utazik a kínai ember? Először bánásmód tekintetében. Kína nem 2000 méter hosszú, emele
és a fiatal dolgozók közt he- is teázik. Bármilyen rövid az közlekedésében azonban még tes vasszerkezet felszerelése. 
lyes viszony alaJmljon ki. út, már az első percekben ma is nagy problémák Sok-sok tapasztalatom 
Mindezek a Központi Vezető- megjelenik egy fehérköpenyes vannak. A meglévő vasút- van még Kína vasút• 
ségnek az ifjúsái:( közti nevelő- étszolgálatos és lerakja a fe- hálózat fejlett, a közlekedés 

jairól, hisz egy hónap 
mt.1'11ka megl·av1'tas· ára'! =o' lo' dett porceláncsészéket meg a pontos, gyors, azonban a va-

élme'nyei't  �•em olyan eriy. · 
= a teás csomagokat az asztalokra. sútlhálózat nagySlága nem elég!-

szeru· ne'ha·n'y"' lapra feljegy<ez• határozata eey részének 
Ut . ed . á 'k" t . 1 t ti ki a szükségleteket. Kína ré. megvalósítását is jelentik. ana negy or n m Je en • ru, de talá,n sikerült a legjel• kezi!k és teletölti a kiürült csé- gi ural nem törődtek a vasút- lemzo-bbeket o··sszefoglalnorn.• Az őszi forgalom feo!adatai · ·•«- J 1 és ik · széket. Mele!!ben fogy a le5!:- ep,=e • az ango amer a, BefeJ·eze'sül· még ne"ha' ny szót a nehezek. ezért is több figvel- - - t 't 'k h'• volt több tea. Mikor Mukdenbe gyarma OSl O n- nem az hazae· 1,'·ezes' ro-1. A szovi·et es· met kell fordítani azokra. akik d "  k h g or . .._ uwta.111, elé_g_ hűvös volt az a gon JU ' ogy az e yes • kínai vonatok pontossága után ezt végrehal-t;ié-k. ·A dol"(ozó,k- idő. Nagy meglepetéssel lát- szágrészeket összekössék egy- arra számítottunk, hogy har,. nak munkájuk mellett, sok tam, hogy költői nevű tolmá- mással, hanem hogy az ország mincezer kilométeres utunk oroblém.áiuk, gondiuk is van. esem, Liu Jün!k-sziang, vagyis belsejéből a kikötővárosokba 

utolsó párszáz kilométeres szarr�lyek erősan bPfolvá"1"llh•t- magyarul : Liu, a „Repül6 Fel- tudják szállítani az árut. kaszán megismerked:hetün..1{ a iák munkakészségüket, lendü- hó" nem teázik. Mikor kérdez- Például a felszabadulás előtt vonatkéséssel is. A magyar letüket. tem, hogy miért, megütközve Bszak· és Dél-Kína között nem vasutakon azonban kellemes Az őszi forgalom sikere válaszolt, lhogy ilyen hidegben volt vasúti összeköttetés. meglepetés ért. Záhonvban mindene,1<e1őtt az embereken csak nem fog teát inni. Mikor Ennek a vasútpolitikának a percek alatt átszerelték vasutamúlik. Feltétlenül s7,ük��es délutáinra felmelegedett az idő, következménye, hogy Kína - sain'k a széles nyomtávú szovtehát a problémák elintézése már ott gőzölgött előtte is a bár százszor akkora, mint Ma- jet kocsi kerékpárjait és vona• s ebben a 1)ártszervezetek jár- forró tea. Természetesen cu- gyarország, mégis csak a mi tunk percnyi pontossággal in.
ian'l.k az élen. kor, rum, vagy citrom nélkül, vasúb:hálózatunk háromszoro- dult el a határállomásról • Nem lehet szehh feladat mert ez „elrontaná az ízét". sával rendelkezik. A kínai menetrend szerint befutott a 
,i,irtsze·-vezeteink előtt. mint a A teázáson kívül a legfőbb kormány nagy gondot fordít a Nyugati-pályaudvarra. Talán 
r1"leo7A', n�"""'""" tn."7'!ósítá- szórakozás az olvasás. Minden vasúthálózat bővítésére. Több- el sem tudják képzelni vasutasa. a párt célkitűzéseinek mei;(- kocsiban kis 'könyvtár van, ezer k}lométer vasutat �pílet. saink, mit jelent az utas szá• 
•--•naH�,,,ra rr�'""e'' Pnvik ahonnan az utas kiválogatja a te� mar __ a felszabadulás óta. mára az, ha külföldről haza. 
láncszeme az őszi forgalom megfelelő könyvet. folyóiratot Km� torténe�.m�ben ezekbe_n térve, itthon nem éri csalódás, 
lebonyolítása. és ha elolvassa, ugyanoda visz- az __ evekben tortent meg el� hanem büszkén állapítja meg:: 

Moszkvaig, vagy akár Buda-

Levél a Novoszibirszki Váltógyárból 

szor,_ hogy az utas .. Kanto-nbol 

I 
a mi vasutasaink is egyre jobb -

, 
Pe'kinge� keresztul vonattal munkát végeznek. 
pestig, Párizsig utazlb.at. Uj (Vége) 

a gyöngyösi Váltógyár munkásainak, mérnök�inel<, müszaki dolno1óinak és tiszhisnlöinek 
Kedves elvtársak! 
Nagyon lköszönjwk meleg

hangú levelüket. Mi a távoli 
Szibériában élünk és dolgo
zunlc, ahol mint orszá{7u111kban 
mindenütt, egyre világosabban 
lobog a kommunizmus tüze. 
Feszült figyelem,mel kísérjük 
azt a sikeres munkát, amielyet 
önök a bé:ke érdekében kifej
tenek. 

Az a tíz év, amely az önök 
hazájának felszabadulása óta 
eltelt, a népeink közötti ba:ráti 
kapcsolatok 'kifejlődésének és 
megerősödésének tíz éve volt. 

őszintén örülünk a baráti 
magyar nép szocializmus épí
tése terén elért eredményei
nek. Az önö1, sikereinek nagy 
jelentősége van a béke, a de
mdkrácia és a szocializmus 
táborának megerősödése szem· 
pontjából. 

A mi dolgozóink, az ötödik 
állami ötéves terv sikeres 
végrehajtásáért harcolva, ha· 
táridő előtt teljesitetté'k az 
1955. év első öt hónapjára eső 
tervüket. 

A szovjet vasutasdk hagyo
mányos ünnepének, az össz
szövetségi vasutas napnak 
méltó előkészltésére versenyek 
folynak nálunk, s ezek folya• 
mán a munkások és a mű
sza!ki dolgozók, valamint mér
nökök egyre n,a,gyobb tevé-
7cenységet fejtene'k ki az új 
technika elsajátítása és tech
nikájuk és munkamódszereik 

tökéletesítése érdekében, to
vábbá azért, hogy újabb tar
tdékokat használjanalk fel a 
termelés növelésére a meg
lévő termelési lehetőségek ke· 
retén belül. 

Tudju!k, hogy munkasike
reinkkel is hozzá;\irulunk a 
béke ügyéhez az egész vilá
gon. 

Kívánjuk önöknek, kedves 
elvtársain!k, hogy további 

eredményeket érjenek el ú:1 
életük építésében. Nagyon 
örülnénk, ha további levele
i/cet kapnánk. 

Elvtársi üdvözlettel a Novo
szibirszki Váltógyár dolgozói
nak megbízásából Larionov G. 
N. üzemigazgató, Moldovan 
N. N., a gyári bizottság elnö
ke, Dronov Sz. G. gyalumun
kás, Bragin 111'. öntő-munkás, 
Kulikov N. I. szere16mester. 

Osztrák vasutasok Magyarországon 

A SZOT és a vasutasszakszervezet meqhivására osztrák vasutas 
dolgozók látogattak el hazánkba. KépUnl<ön az osztrák vendégek 

eqy csoportja látható az ltszakl Járómüjavftóban 
(Kovács Géza felv.) 

SZOVJETUNIÖ 
A Szovjet Tudományos Ter

vezőintézet új, önmeghajtású, 
billenő jégrakodót szerkesztett. 
A rakodó 12 méter magas. Bil -
lenthetó tartályokkal szerelték 
fel a jég és a só tárolására. 
Működésének gyorsaságára jel
lemző, hogy húsz darab négy
tengelyes hűtőkocsit harminc 
perc alatt rak meg. Ennek 
többszöröse volt a régi rako
dási idő, 

* 

Az elmúlt hetekben tartották 
meg Moszkvában a szovjet 
vasutas ésszerűsítók konferen
ciáját. A bevezető beszédet 
Ugarov elvtárs, a központi moz. 
do ny gazdálkodás főmérnöke 

tartotta. Beszámolójában el
mondotta, hogy az elmúlt esz
tendőben a mozdonyokkal kap· 
csolatban 24 ezer ésszerűsíté�i 
javaslatot nyújtottak be és eb
ből 17 ezret már megvalósítot
tak. Nyolcezer javaslat meg· 
valósításával 24.3 millió rubel 
megtakarítást ért el a nép
gazdaság. Az értekezlettel egy 
időben az ésszerűsítés kapcsán 
megvalósított szerkezetekből, 
készülékekből kiállítást nyitot· 
tak meg, amelyet a vasutasok 
tízezrei néztek meg rövid idő 
alatt. 

* 

A vasútvonalak kavicságy· 
anyagának karbantartásához 
gépet terveztek a Szovjetunió· 
ban. A kísérleti példány pró· 
bamunkáltatása folyamatban 

·111REK 
van. Az eredmények alapján 
kezdik meg a kavicságyazat 
karbantartógép sorozatgyártá• 
sát, 

CSEHSZLOV AKIA 
A prágai „Strojexport'' 2050 

vasúti kocsira kapott megren
delést Indiából. A csehszlovák 
vasú ti kocsigyártás részére igen 
kecsegtető az a tény, hogy 37 
kereskedelmi vállalat közül a 
csehszlovák exportvallalat 
ajá,nlatát fogadták el. Cseh
szlovákia ezenkívül Bu]gári�
nak és Törökországnak szállít 
vasúti koc�ika t, 

ANGLIA 
Egy amerikai tanulmányút· 

ról visszatért angol vasutas 
megállapította, hogy a New 
York·i földalatti vasút - a 
világban elterjedt nézettel el• 
lentétben - rendkívül bonyo
lult, rendszertelen és lerongyo-
lódott hálózattal bíró vállalat. 
Javasolja, hogy az amerikai 
földalatti vasút vezetősége Iá• 
togasson el Moszkvába, vagy 
Londonba, hogy lássa a kü• 
lönbséget. 

,,. 

A brit száll!tásügvi miniszter 
közölte, hogy azok'at a vasúti 
pályákat, ahol végleges ér
vénnyel beszüntették a for
galmat - nem alakítják át 
orszé.gutakká. Megállapították 
ugyanis, hogy az átalakítás 
túlságosan költséges lenne, 



!955. augusztllll 1. SZOCIALISTA VASOTtRT 

Szentlőrincen nincs baj II kocsit11rtózkodási idővel Mit is mondanak a számok? 
'l'6th Jenő és Büki József 

azentlórinci kocsirendezök pé
csi vonatkísérökkel beszél
getnek a pár perces tolatási 
szünetben. Azzal a kérdéssel 
elegyedünk beszélgetésükbe: 
tudják-e, hogy a vasútüzemi 
értekezleten sok szó esett ar
ról, mil11en fontos szerep vár a 
kiizépál!omások dolgozóira a 
kocsitartózkodási egységidö 
csökkentésénél?  

Tudják, hogyne tudnák, ol- j Miután a szakvezetöknek és vasták az erröl szóló tudósítá- mozgalmi vezetőknek nem sísokat az újságban, Varga elv- került álláspontja megváltoztárs állomásfönökhelyettes is tatására bírni, kizárták a jubeszámolt róla a pécsi igazga- talmazásból. Bíznak azonban tóság őszi forgalmi értekez- abban, hogy nem kell tartósan lete nyomán. Ismerik az orszá- alkalmazni ezt a fegyelmezö gos célkitűzést, amely szerint eszközt Kövesi elvtárs koma kocsilartózkodási egységidö- munistához illó önkritikával ket az őszi forgalom ideje alatt belátja magatartása helytelenle�alább �5 száz�lékkal kell ségét. csokkenteru - szol a válasz. Kövesi Árpád ne restelljen 

Patai Ferenc szemében szik- Hogy miért? Mert úgy véli, 
rázik a visszafojtott indulat. hogy sérelem érte. Az új vo
Er& karján csak úgy ránga- natprémiummal öt megl,áro
tóznak az izmok. Haragszik sították. Ezt magyarázza Mo
Patai Ferenc, a szolnoki fű- luicsí elvtársnak és azon bosz
tőház ,sztahanovista mozdony- sz,ankodik, hogy az meg ép
vezetője. Haragszik Mohácsi pen az ellenkezőjét állítja. Se
Bélára, az üzemi biwttság el- hogysem tudnak dülóre jutni, 
nökére, haragszik arra, aki az ám egyszerre megszületik a 
új bérrendszert kitalálta, s ha mentőötlet: 

nánk a dolgot, biztosan azt - G11�runk a �ontata!' 

összkilométer teljesítményi 
április hónapban 341 567 �l<>< 
méter volt. Utazó személ11ze„ 
Wnk 99 806 órát szolgált é& 
változó illetményük (vonai< 
prémium + túlóra) 163 502 fo;, 
rintot tett ki. 

- Júniusban az összkilométer"' 
teljesitmén11 344 876-ra �el� 

�::
t

i7 3�;:Zi:'d v�lt, 
s
:���: 

J · "tl "k"d • t•·· ' "kk I példát venni Tankovics István & egfU ffiU O ES a WOila IIISero e elvtársról, aki újdonsült for-

e pillanatban tovább firtat-

1 
.. . . 

mo;idaná: haragszik az egész szá�ós"?'ra. ;"1- papir beszel, 
vila,gra, a papir bizon11it. 

IV. hónaphoz viszon11ítva 2410 
órával kevesebb. És mit U0'1vl 
doltok az új bérezés szerint 
mennyi változó illetményt fi◄ 
zettünk ki? 168 260 forintoti 
Vagy is a 2410 órá.val keve-o 
sebb s7olgálat után 4758 jo.i 
rinttal kerestek többet do!,, 
gozóink, mint áprilisban. M� 
bizonyít ez? Azt, hogy jól jár-< 
tak a vasutasok és ugyana.kA 
kor csökkent az önköltség• 
Április hónapban fűtóházunk-< 
nál az egy kilométerre eső 
költség 2,09 forint volt, ez 
júniusban 2,05 forintra esők➔ 
k.ent. Tehát az új bérezés é& 
a vele egyiitt járó jobb mun◄ 
kaszervezés azt eredményezte, 
hogy csökkentettük az ön/költ• 
ség.et és közben e-melkedett 
dolgozóink keresete. Az ország 
érdeke találkozott az egyén 
érdekével és a jó munkco 
eredményeként mind a ketten 
jóljá·rtak. 

... Rajtunk nem múlik -
mondja Tóth elvtárs és bízvást 
mondhatja, hiszen brigádja, 
amelyet Varga állomásfőnök
helyettes vezet és amelynek 
rajta meg Büki elvtárson kívül 
Bódis János és Kövesi Árpád 
váltókezelők a tagjai, hat hó
napja tartja a sztahanovista 
szintet. A júliusi termelési ér
tekezleten meg is szavazták 
nekik a „kiváló dolgozó" cí
met. 

A kocsitartózkodás teljesíté
sében 1 l3 százalékot értek el 
az élüzemszintként megállapí
tott 103 százalék helyett. De a 
másik két brigád sem sokban 
marad el tölük, sót Ribics 
Ilona elvtársnő brigádja szoro
san a nyomukban van. Július 
első két dekádjában Monostol"i 
Vince brigádja 108, Ribics 
Ilona brigádja 120, Varga Ist
ván brigádja 121 százalékos 
eredményt ért el. 

Ezek a számok összesítve a 
tavalyi hasonló időszakhoz ké
pest a kocsitartózkodási idó 
mintegy tíz százalékos csökke
nését mutatják. De lesz ez az 
eredmény még jobb is, hiszen 
az állomás a húsz budapesti 
üzem felhívásához csatlakozva 
a többi között vállalta, hogy a 
harmadik negyedévben 110 
százalékos teljesítmén11t ér el 
a kocsitartózkodásban és amint 
a jelek mutatják, a vállalást 
alaposan túlteljesítik majd. 

A dolgozók nem tagadják, 
hogy az érkező vonatok sze
mélyzetének lelkiismeretes 
közreműködése nélkül nem 
boldogulnának. Mindent elk;i
vetnek tehát, hogy a vonatkí
sérókkel és a mozdonyszemély
zettel a legjob b  viszonyt ala
kítsák ki. Nincs vita a tolatá
sok körül. Különösen a pécsi 
vonatkísérókkel jó az együtt
működés, de a többiekkel ·:s 
megértik egymást. Ez a ma
gyarázata annak, hogy a négy
felé, Pécs, Dombóvár, Barcs, 
Sellye irányában elágazó állo
máson ritka jelenség a torló
dás, Csak a barcsi eleggyel van 
baj, ez elég gyakran késve ér
kezik, lemarad a csatlakozás• 
ró! és rontja az állomás kocsi
tartózkodási egységidejét. A 
lórinciek gyorsabb elegytováb· 
bítást várnak a barcsiaktól. 

Jegyelmezlltt szolgálat 
és ami megbontja azt 

A fegyelmezett szolgálatté
tel a másik magyarázata a jó 
munkának. A pártszervezet 
Könczöl István elvtárs párttit
kárral az élén, segít a szakve-
2etésnek a fegyelem megszi
lárdításában. Hosszú időn ke
resztül nem is fordult elő fe
&Yelemsértés az állomáson. 
. Annál bántóbb, hogy nemrég 
egy olyan dolgozó bontotta 
meg a fegyelmet, aki azelőtt 
fegyelmezett, jó munkájával 
túnt ki. Kövesi Árpád váltó
kezelő, aki - mint fentebb ír
tuk - tagja a kiváló dolgozó 
kitüntetésre felterjesztett bri-

gádnak, s akit éppen azért, 
mert jól végzi munkáját, az 
állomás pécsi végére akartak 
áthelyezni, ahol a nagyobb 
szaktudást igénylő, több és ne
hezebb tolatás folyik - nem 
vállalta ezt a megbízatást, az
zal az indokolással. hogy nem 
tud megfelelni az új beosztás
ban ráváró feladatnak. 

gah;ni dolgozó létére, minden 
beosztásban jól megállja a 
helyét. 

Az állomás dolgozói külön
ben hajlandók a legmesszebb
menő áldozatra, ha szabadsá
gon lévő társaik helyettesíté
séröl van szó, mert tudják, 
hogy az őszi forgalom jó elő
készítése függ ettől. 

Egy érdekes összehasonlítás 

Patai Ferenc áprilisban ka
pott utoljára a régi bérezés 
szerint fizetést. Ebben a hó
napban megtett 2105 kilomé
tert, 259 óra alatt. 

412 forint volt. Tehát össze
sen 2123 forintot keresett. 

Patai elvtárn diadalmasan 
mosolyog, miközben előkerül 
a júniusi illetményjegyzék is. 

Alapfizetése 1181, szénpré- Júniusban 266 órát volt szol
miuma 530, változó illetménye gálatban, hét órával többet, 

mint áprilisban és megtett 
2786 kilométert, vagyis 681 
kilométerrel többet, mint a 

A tervszerűen irányított újítómozgalom 
rviir���i�;· ÖSISZehasoruítás. 

d · t l · t mozdít1·a elő Azt árulja el, hogy jobb volt a gaz asagos erme eS 
a mozdonykihasználás, javult 

minél nagyobb haszna legyen a munka. De meglátszik-e ez 
népgazdaságunknak, szükség- a kereseten? Négy hónappal ezelőtt át

szervezett bizottság vette kéz
be a Keleti Műszal,i Kocsiszol,.. 
gálati Fönökség újítómozgal
mát. Nem lehet ugyan azt 
mondani. hogv a Szakszerve
zeti U jítá.si- és Bsszerűsítési 
Bizottság felfrissítésével egy 
csapásra új élet költözött az 
újítómozgalomba, de nem is 
volt szükség alapvető átalaku
lásra. A kocsiszolgála t dolgo
zói addig is több jelentős újí
tással járultak a mozgalom si
keréhez. A vasút keretein túl 
is ismert nevű többszörös újí
tók Lówi, Vajna, Debreczeni, 
Ferenczi, Tá:madi, CseLótei elv
társak. Inkább az volt a hiba, 
hogy a régi SZUÉB nem adott 
elegendö segítséget az újítók
nak, az ötletnapok megszűné
se után nem talált módot a 
mozgalom propagálására, nem 
tekintette elsőrendű feladatá
nak az újítók érdekvédelmét, 
nem irá.n11ította az újítók mun
kásságá.t, nem hívta fel fi
gyelmüket a takarékosság és 
önkölts.égcsöikkentés szem
pontjából legfontosabb tenni
valókra. 

,, Társadalmi bírálat napja" 

nak hozzá azok tökéletesítésé
hez. Az üzem újítási feladat
tervét eljuttatják valamennyi 
dolgozóhoz, az újítómozgalom 
híradójában ismertetik az újí
tásokat, a kifizetett díjakat. 
Rövidesen sor kerül az újító 
és sztahanovist11. szakkö1i1,v
tár jeLállitására. éis.szel megin
dulnak a szakmai tová.bbkép
zö tanfolyamok. 

· Az újítók érdekvédelme 

telen huzavanák és tévesen ér- Júniusban az ala'Dfizetése 
telmezett ta'/wrékossá,g miatt 1181, szénprémiuma 566, vál
ne menjen el az újit-ó k.edve tozó illetménye 511, összkere
attól, hogy mindia újabb és sete 2258 forint. Vagyis a hét 
újabb ötleten törj.e a fejét. A óra többletszolgálatra 99 fo
bizottság feladata, hogy iküzd- rinttal nagyobb kereset jutott. 
jön az első fokon elutasított, (Szénprémiuma 36 forinttal 
de véleménye szerint hasznos 

\ 
volt magasabb.) 

újítások felülvizsgálatáért, még Most már zw:ohács� el:vtá�s 
akkor is. ha az újító lemon- mosolyog. Pata, pedig 1Sll1et 
dana erről. Vitás ügyekben a kezd bosszússá válni. Az iro
pártszervezet. az üzemi bízott- dában megáll a munka, min

- Ezek mellett a feladatok ság, sót a felsőbb mozgalmi denki a vitatkozókat figyeli. 
mellett - mondja Debreczeni szervek segítségét kérjük. De Patai elvtársat nem 
elvtái'S - a bizottság minden A SZU:E:B munkája már könnyű meggyőzni, kibúvót 
tagja kötelességének tartja az eredményekben is mutatkozik. keres és hirtelen megvillan a 
újítók érdekvédelmét. Küz- A főnökség hat dolgozója vesz s.szeme. 
dünk az újítási javaslatok bü- részt a vasutasnapi újító ki
rokratikus kezelése ellen, azért, állításon. az idei első félévben 
hogy az igazgatóságon ne alud- elfogadott újítások ezá.ma ma
jon el az újítások elbírálása. gasabb, mint tavaly volt. A 

Másik fontos része az érdekvé-
, 

tervszerüen iron1/Ított mun'/w, 
delemnek, hogy szakszerűen, - mint a példa mutatja - az 
úgy foglalkozzanak az illetéke- újítómozgalomban is érezteti 
sek az újításokkal. hogy azokból kedvező hatását. 

Megtartották . a teherpról,át 
11 Béke uti aluljáró bat vágányán 

A múlt év szeptembere óta nál elhelyezett mérőműszere
folyó Béke úti vasúti hídépítés ken figyeltélk a vasszerkezet le
jelentős állomáshoz érkezett. hajlását és a híd kilengését. 
Megtartották a teherpróbákat Lapzártakor a te'herpróba még 
az első Ihat vágány alatt elké- tart, de az első mérési eredmé
szült vasbeton-hídon. ny� azt bizonyítják, hogy az 

A te'herpróbán ihárom 424-es új Béke úti vasúti aluljáró vas
mozdony lépésben haladt fel a beton-szerkezete - amely ha
hídra és a hídszerkezet köze- zánk leghosszabb vasúti vas
pén megállt. Ezalatt a mérnö- beton-hídja - kiállta a pró
kök és technikusok a hídlábak- bát. 

Ki járt jobban ? 

- A régi bérezés szerint 
júniusban többet kerestem 
volna . . •  

A ,szobában lévők helyes
lően bólogatnak. Mohá.csi Bé
la arca is bizonytalanabbá · á
lik, de azért, ha nehezen is, 
kimondja: számoljunk. 

Kattogni kezd a számoló
gép, figyeli vagy · féltu�at 
szempár, s a változó illetm.eny 
végösszege: 458,20 forint. Az 
új bérezés szerint tehát Patai 
elvtárs 52,80 forinttal többet 
keresett. 

A mozdonyvezető arca cso
dálkozóvá válik, a meglepe
téstől ,szólni sem tud s a pil
lanatot kihasználva, Mohácsi 
elvtárs jegyzetet húz elő, s 
magyarázni kezd: 

- Az egész fűtőházban ha
sonló a helyzet. A fűtőház 

Megnyugodtak a kedélyek, a 
vitát beszélgetés váltja fel és 
ez a beszélgetés elárulja, hogy 
azért van néhány jogos ag• 
godalmuk a dolgozóknak. Az 
elhangwttakat így lehetne 
összefoglalni: ha a forgalom 
biztosítja a zöld utat, akkor 
nincs semmi baj a keresettel. 
de ha ácsorog a vonat - ak
kor ráfizet a személyzet. 

Vegyünk példának egy túl• 
súlyos vonatot. Tételezzük fel. 
hogy már félúton 12 perc ké
sése van. A mozdonyvezető 
megkíséreli behozni a késést 
és ezért több szenet fogyaszt; 
A célállomásig sikerült hat 
perc késést behoznia - túl„ 
súly-prémiumot mégsem kap., 
mert a késés meghaladja az 
előírt öt percet, viszont csölk.• 
ken a szénprérniuma is, mert 
a rövid menet alatt több sze
net fogyasztott. Ilyen formán 
kétszeresen rosszul jár a sze-
mélyzet. Ez a panasz kivizs
gálásra, megoldásra vár, még• 
pedig sürgösen, feltétlenül az 
öszi forgalom megindulása 
előtt. Mert hiába igazságos 
alapjaiban az új bérrendszer, 
az ilyen látszólag apró hibák 
könnyen kedvét szegik a dol• 
gozóknak. 

Bánki Géza 

Ezzel tulajdonképpen - ha 
negatív előjellel is - áttekin
tést adtunk a szu:E:B feladat
köréről amelyet a jelek sze
rint az 

0

űj bizottság igyekszik 
minél eredménye5ebben be
tölteni. Debrec�ni Ferenc elv
tárn, az új elnök és Pataki 
György elvtárs, szakvonali 
újítási előadó, valamint a ki
lenctag.í bizottságban helyet
foglaló többszörös újítók nem
régiben részletes munkatervet 
dolgoztak ki. üzemi újítási fel
adattervet állítottak össze. Az 
önköltség csökkentése, a ter
melékenység emelése, a nehéz 
fizikai munkafolyamatok gé
pesítése a vezérfonala ennek a 
tervnek. Az újítók figyelmét 
egyebek között a kocsitisztítás 
gépesítésére, az alvázjavításl 
munkák megkönnyítésére, a 
felhasználatlan höenergia csök
kentésére, hasznosítására irá.. 
nyítjáik. 

------o o�-----

Debrecen vezet az igazgatósági versenyben 
örvendetes, hogy a miskolci 

ioazgatóság hosnú idő után 
elkerült az utolsó helyről. 
Eredménye annál szembetű
nőbb, mert csak 0,5 ponttal 
maradt el a negyedik helye
zett mögött. Osztályai közül a 
forgalom a hatodik helyről a 
harmadikra, a kereskedelem 
az ötödikről a negyedikre, a 
vontatás a hatodikról az első 
helyre. a pályafenntartás a ha
todikról a negyedik helyre, az 
anyagszerkezelési osztály a 
hatodik helyről a harmadik 
helyre került. 

Tisztasági versenyt indítottak 
a kiskunfélegyházi dolgozók 

A bizottság bevezeti a „tár
sadalmi bírálat napjé.t". amely
re meghívják a műszaki veze
tőket, az újítókat, és mindazo
kat, akik újítással dolgoznak, 
hogy m()'!l,{Íják el véleményü
ket aí! újításokról, gyakorlati 
tapa,sztalatatk alapján járulja-

Az igazgatóságok versenyé
nek júniusi eredményei a kö
vetkezők : 

1, Debrecen 55 pont, 2. 
Szombathel11 50,5 pont, 3. Sze
ged 49,5 pont, 4. Pécs 41,5 pont, 
5. Miskolc 41 p'ont, 6. Buda
pest 25 pont. 

A debreceni igazgatóság az 
előző havi második helyröl 
küzdötte fel magát az első 
helyre. Javultak az eredmé
nyei a termelékeny�égi terv 
teljesítésénél, a gazdaságos 
üzemvitelnél, a kocsiforduló
nál, a kocsiberakási terv telje
sítésénél 

,,Készülj a vasutasnapra /"' 

Kiskunfélegyháza állomé.s 
dolgozói az ötödik vasutasnap 
méltó megünneplésére tiszta
sági verrenyre hívják a sze
gedi igazgatóság összes dolgo
zóit. A tisztasági verseny jú
lius 20-án kezdödik és a 
vasutasnapig tart. 

Az értékelésre az alábbi ver
f'enypontokat javasoljuk: 

1 . ELótér, váróterem, csar
nol,, peron, vágán11ok közötti 
rész, utas-WC és a szolgálati 
hel11ek rendje és tisztasága.; 

2. Az állomás által indífött 
vonatok világítása és tiszta
sága; 

laktanyák rendje és tisztasá� 
ga; 

6. Mennyire van elterjedve 
az állomás dolgozói között a 
berendezési tárgyak szocia„ 
lista megórzésre való átvé-< 
tele; 

7. Munkavédelmi szemlék 
alkalmával megállapítoti 
hián11osságok határidőre tör➔ 
ténó kiküszöbölése; 

8. Szolgálati helyek dolga-, 
zóinak udvarias és fegyelme-< 
zett magatartása. Ennél a 
pontnál rontó tényező a pa„ 
naszkönyvben, felügyeleti 
kön11vben, valamint a sajtó◄ 
ban megjelent bírálat az ál➔ 
lomás munkájáról; 

EGYRE TÜBB KIFOGASTALAN ALLAPOTÚ 
KOCSI SZÜKSÉGES 

A pécsi igazgatóságon a vas
utasnap méltó megünneplésé
nek előkészítésére központi bi
zottság alakult. A bizottság 
meghatározta a vasutasnap elő
készítésének politikai célkitű
zéseit. Ezek között szerepel, 
hogy a munkás-paraszt szövet
ség megszilárdítása érdekében 
a városok és falvak elláVasát 
biz,tosító áruk idejében és ép
ségben érkezzenek rendeltetési 
!helyükre. Nagy gondot fordí
tlllnk az export-import szállítá
sok lebonyolítására. 

állításokon a három helyezett 
értékes jutalmat kap. A vas
utasnap előtti héten Pécs, 
Nagykanizsa, Dombóvár, Ka
posvár és a többi szolgálati 
hely kultúrotthonaiban könyv
kiállítás lesz. Fokozottabb gon
dot fordítUIJ!k az állomások, 
megálléfue1yek, vasutas lakóte
lepek díszítésére, csinosítására. 
Augusztus 14-én úttörők lld
vözlik majd az idősebb vas
utas dolgozókat szolgálat köz
ben, a nyugdíjasokat lakásu
kon. A beteg vasutas dolgozók
ról sem feledkezünk meg, meg
látogatjuk őket lakásukon és 
ajándékot viszünk nekik. Igaz_ 
gatóságunk területén jelszó 
lett: ,,Készülj a vasutasnapra!" 

3. Az állomások környéké
nek virágosítása. a meglévő 
diszkertek gondozása és szé
pítése; 

4. A váltók, biztosító és 
távközló berendezések kar
bantartása, gondozása és 

9. Rontó tényezö a közle� 
kedó vonatok veszélyezteté◄ 
se, ha ez a szolgálati hely 
dolgozóinak hibájából ered. 
Mohai Edéné párttitkár, Ba◄ 

lázs István DISZ-tit kár. Dósa 
József ÜB-elnök, Bor I. állo
másfőnök. 

A napr6I napra eröslldll kocs!Javít�sl munkát l_>any1 Józs�f, 
• hatvani fQtöház asztalosa 1 24 százal-'kos tel)esltmenyevel seq,tl, 

(Ková,s Géza felv6tele.) 

Gondoskodtunk arról is, 
hogy minél ünnepélyesebbé te
gyük a vasutasnapot. Nagy
kanizsán képzőművészeti, a ka
posvári leánynevelő intézetben 
gyermek�kézimwnka kiállítást, 
a pécsi kultúrotthonban fény
iképkiállitást rendezünk. A iki-

Várnai László, 
pécsi !gazgat(-ság 

• tisztántartása; 
5. Raktárak, rakodóterek, 

A mozg11/mi és szakvon11li vezetők válasza 
Kiskunfélegyháza állomás Az elbírálást a politikai osz• felhívása alapján a tisztasági tály, a szakszervezet és az igaz.. versenyben legjobb eredményt gató�ág munkatársaiból alakí• 

elérő fZOlgálati helyeket pénz- tott bizottságok végzik. 
jutalomban részesítjük. Az I. A jutalmazott szolgálati hekategóriába tartozó szolgálati lyeken azokat a dolgozókat kell helyek első helyezettje 500, a jutalomban részesíteni, akik a második 400, a harmadik 300, tisztasági versenyben a leg• a II-es kategóriába tartozó jobb munkát végezték. 
szolgálati helyek első helye- Elöre a tiszta szolgálati hezettje 300, a második 200, a lyeken végzett jó munkával a harmadik 100 forint jutalom- vasutasnap és az alkotmány ban részesül. 

1 
ünnepe tiszteletére indított . vereeny sikeréért! Az értékel� augusztus else- Hrivnyák Gyula 1·t1·k  · „ k d"d "k  Az d é t , a po 1 81 Jen ez o _1 .: ere m ny a 

I 
osztály helyettes vezetője, Kéri vasutasnapi unnepségeken hoz... József, a területi bizottság el„ zuk nyilvánosságra. Ekkor tör- nöke. Borsodi János, az igai-;. 

ténik a jutalmak kiosztása is, gatóság vezetöje, 



SZOCIALISTA VASűTtRT 1955. augusztus t. 

Népköztársaságunkb,an az írott jogok 
valósággá válllak 

A MÁV utasainak baleset- és poggyász biztosítása 
A MAV Vezérigazgatósága 

és az Al!ami Biztosító Főigaz
gatósága között létrejött szer
ződés alapján az Allami Biz
tosító biztosítást nyújt a MA V 
utasainak olyan balesetekre, 
amelyek az utasokat a vasút 
területén és az utazás alatt 
bármely okból érhelik. Baleset 
okozta halál, vagy állandó és 
teljes rokkantság esetén 10 OOO 
forintot; állandó, de részleges 
rokkantság esetén a 10 OOO fo
rintnak a bekövetkezett rok
kantság fokának megfelelő 
százalékát fizeti ki az Allami 
Biztosító. Baleset folytán be
következett csonttörés, vagy 28 
napon túl gyógyuló égési sé
rülés esetén, továbbá egyéb 
sérülésnél, az esetben, ha a 
biztosított legalább 60 napig 
munkaképtelen (táppénzes ál
lományban volt), 200 forintot 
térít az Allami Biztosító. 

nek fel. A balesetet az Allami 
Biztosítónak 3 nap alatt be 
kell jelenteni. 

&zemély- és poggyászpénztárai
nál az utasok rendelkezésére 
állnak. A mi társadalmunk különös 

g;md�t fordít ifjúságunk fej
lődésere, nevelésére. Követke
zetesen védi a fiatalok érdekeit, dolgozó népünk szeretete 
egyre inkább a fiatalok felé 
fordul. 

kasan helytáll a munka front
já."1 Varga József tűzikovács 
ifibrigádja, akik havi tervü
ket 40-50 százalékkal túl
szárnyalják. Szabó József és 
Perjési István armatura javí
tók havi tervteljesítése is fe
lül van a 120 százalékon. Sza
bó György hat fős brigádja 
vállalta 134 százalékos te jesít
ménye 4 százalékos emelését, 
a selejtmentes munkát. Ha
sonló vállalást tett Téglás Éva 
brigádja, akik a múlt havi 
tervüket 16 százaMkkal telje
sítették túl. Ez a mi fiataljaink 
válasza az alkotmányban b'z
tosltott jogokért, a szépülő jö
vőért. 

A múlt rendszerben meg
aláztatás volt a tanonc sorsa. Ma ipari tanulóink egyen
ru:;át kapnak, korszerú tan
műhelyekben sajátítják el a 
szakmát, barátságos tanulóott
honokban laknak. Kormány
zatunk milliókat fordít az 
ipari tanulók sportjára, kul
turális nevelésére. A f:atalok 
vidám nevetésétől hangosak a 
Balaton melletti, vagy a Mátra 
ölén húzódó üdü!őtáborok. A rézműveseknél Hangya, · Üzemünk, a Szolnoki · Járó• Mihály, a hegesztőknél Vigh mű.javító fiataljai a 1egmél- János alapszervezeti DISZtóbb ajándékkal akarják titkár sztahanovista a mozezt meghálálni, több és jobb donys�erelőknél Mtityás Jámunkával készülnek alkotmá- n DISZ-t"tkár t- 'k ki · · nyunk megszületésének hato- os 

• . • 
1 un_, . Jo 

dik évfordulójára. Kóródi Bé- m':1n��J_aval. A 1;-iss Janos 
la kiváló dolgozó jelvénnyel 

I 

bngadJaban dolgozo Keskeny 
kitüntetett tüzikovács brigád- Klára és Tóth Margit kenő-
vezető és munkatársai lendü- csészét javító fiatalok szinte 
lettel teljesítik tervüket. Dere- selejtmentesen dolgoznak. 

Készülődés 
a képzőművészeti kiállításra 

Lázas munka folyik a vas-

1 

kon dolgoztak. Ezenkívül Bu.. 
utasok szakszervezete Nép· dapesten a különböző vasúti 
színház utcai Képzőművészeti üzemekben és pályaudvarokon 
Körében. A vasutasnapi !kiál- a vasutas élet és munka kime
lításra készülnek. ríthetetlen gazdag témáját 

Az iskola vezetőjét, Kirch; 
mayer Károlyt. munkaköiben 
kerestük fel. 11:ppen az egyik 
szobrász--111.övendék agyag fi
gÚráján igazít. 

- Az idei ikiállításra " ko
rábbiaknál fel:készültebben in
dulunk - mondja. Az eddigi 
szokástól eltérően nemcsak a 
haladók, hanem a kezdők is 
résztvesznek a kiállításon. A 
festők a múlt hónapban, 
hasonlóan a tavalyihoz. - egy 
hetet töltöttek Badacsony
Lábdi-hegyen, ahol balatoni, 
valamint mezőgazdasági témá· 

dolgozzák fel. A szobrászok is 
különböző vasutas témájú 
munkákkal, tanulmányokkal 
igyekeznek gyarapítani a ki
állítás anyagát. 

Beszélgetésünk során Kirch
mayer elvtárs elmondja, hogy 
az idei képzőművészeti kiál!L 
tás az újító kiállítással együtt 
a Román Népköztársaság vá
rosligeti pavilonjában lesz, 
ahol a budapesti körön kívül 
a miskolci, a �zegedi, a szom
bathelyi, a pécsi és a debre
ceni vasutas képzőművészeti 
körök is bő anyaggal szerepel
nek. 

Az üzemünkben dolgozó fia
talok többsége szorgalmas, fe
gyelmezett, mielőbb igyekszik 
megtanulni szakmáját. Sajnos, 
vannak még olyanok is, akiket 
még nem fegyelmez a szocia
lista öntudat, de már nem fe
gyelmez a munkanélküliség 
réme sem. Ezekkel nekünk, 
idősebb dolgozóknak sokkal 
többet kell foglalkoznunk. 
Rajtunk is múlik, hogy eltűn
jenek f.ataljaink soraiból 
azok, akik ajkbiggyesztve, 
vábvonogatva válaszolnak, ha 
a verseny ke1iil szóba, ha fe
gyelmet követelnek tőlük. ők 
azok, akik szaktudásban a 

többiek mögött maradnak, a ne
hézségek előtt meghátrálnak. 
Az ilyen fiatalok átformálásá
ra fáradhatatlan nevelőmunka 
szükséges. Biztosítanunk kell, 
hogy a termelés minden sza
kaszán az ifjúmunkások a kor
szerű módszerek bevezetésé
nek úttörői legyenek. Minden 
vezetőnek és főleg a DISZ
szervezeteknek az a feladata. 
hogy a közömbösek, a ma még 
munkaversenyt kerülők men
tesekké váljanak korábbi vi
selkedésmódjuktól, hogy üze
münk fiatalsága szocialista 
építésünk rohamcsapatának 
részévé váljon. 

Ugyancsak biztosítást nyújt 
az Allami Biztosító a MAV
állomásokon megőrzésre át
adott úti- vagy kézipoggyászra. 
Ennek alapján a poggyász el
veszéséből, hiányából, sérülé
séből, vagy késedelmes kiszol
gáltatásából keletkező károkat 
téríti meg. 

A biztosított poggyászon ész
lelt sérülést vagy hiányt a be
tevő köteles a MA V által 
megállapíttatni és az erről 
szóló jegyzőkönyvet (igazolást) 
be kell · nyújtania az Allami 
Biztosító illetékes igazgatósá
gához. 

A baleset- és poggyászbiz
tosítás szabályai az állomások 

A július l-től életbC'lépett 
baleset- és poggyászbiz\osítás 
az utasok anyagi érdekének 
fokozott védelmét jelenti. A 
balesetbiztosítási szolgáltatá
sok lényegesen többet nyújta
nak, mint a múltban. A 
balesetbiztosítási kifizetések 
teljesen függetlenek az SZTK
szolgáltatásoktól. 

A vasutas dolgozók feladata, 
hogy a vasút területén történt 
baleset esetén a biztosított 
utasokat teendőikről tájékoz
tassák, mert ezzel elősegítik 
azt, hogy minden balesetet 
szenvedett utas részére az őt 
megillető biztosítási összeg 
mielőbb kiutalható Jegyen. 

BÍRÁLATAINK NYOMÁBAN Biztosítva van minden utas, 
aki a távolság szerint megálla
pított, 10 fillértől 60 fillérig „Hol van a szoknya?" cím- 1 ban közöltük Cinkota Villamos 
terjedő biztosítási díjat jegyé- mel ,közöltük június 6-i szá- Vonalf�lügyelősé.e:_ d�lgozóinak 
nek megváltásakor megfizette. munkban Kiss Irén irodakeze- panaszat. Harm.a.t, Sandor elv
A díjfizetés a menetjegyre ra- lő panaszát. Kiss elvuársnő a társ, a MAV Anyagellátási 
gasztott biztosítási bélyeggel reklamált ruhadarabot június Igazgatóság vezetője közölte 
történik. Heti, félhavi, havi 17-én megkapta. szenkesztőségünkkel. hogy a 
vagy bérletjegynél a biztosi- ,,Idejében szólunk" cím alatt h}báért nem Szabó Béla elv: 
tási díj a jegy árának 2 szá- május 9--én közöltük Zombori !arsat. _ �anem a bu_daJ?etili 
zaléka. Sándor elvtárs levelét Kiskő- 1gazgatosag anyagosztalyanak 

A balesetet - ha az utas rösről. A forgalmi iroda és a r�hacsoportj�; terheli a fele� 
erre képes - az állomás elha- távírda padozatát. a tetőzetet losség. U�asi,ott_a � budapesti 
gyása előtt a forgalmi irodá- és az épületben lévő többi hi- anyagosz�alyt. rntézkedienek, 

Csomor János, ban be kell jelenteni, ahol a bákat a kiskunhalasi pálya- hogy a karosult dol.e;?zók h�!a-
Szolnoki J:l.rómújavító balesetről jegyzőkönyvet vesz- fenntartási főnöikség kijaví- déktalanul megc,apJak ruhaJu• 

----•---------------------- tolta. kat. 

1 Május 23-i lapunk „Levele- ,,Segítsünk rajta" címmel 

M k 'k  ' I  , b •· t , .. k t 
zőin,k írják" rovatában közöl- képet közöltünk július 18-i 

8Q apta me tO Un eteSU 8 tük Németh György elvtárs lapunkban arról, hogy Borsos-

Pénteken délelőtt hirdetett 
ítéletet a X. !kerületi bíróság 
óvári Béla és 26 társa bűn
ügyében. óváriélk !hosszú időn 
keresztül fosztogatták a.z &szaki 
Járóműjavít6 anyagkészletét. 

Hosszú lenne felsorolni azt 
a bűnlajstromot, amelyet ez a 
bűnszövetkezet elkövetett. Bűn
lajstromukon szerepel a tár
sadalmi tulajdon ellen elköve-

Két műhely versenye 
.a. hőnfuf.á$c,k _ 
csökkentéséért 

A Hámán Kató-fűtőház ko
csiműlhelyének dolgozói az őszi 
forgalom idejére versenyre 
ihívták a ferencvárosi fűtőlház 
,rncsijavító műlhelyének dol
gozóit. A verseny fő célja a 
hőnfutásdk elleni !küzdelem. A 
verseny feltételei között szere
pel, hogy a műhelyi részleg
vizsgákat és csapvizsgálatokat 

tett, különösen nagy 'kárt oko
zó bűntettek egész sora. Ezen
kívül nem riadtak vissza 20 
-30 rendbeli iközokiratihamisí
tástól, orgazdaságtól sem. 

panaszát. Arató Károly elv- berény állom2:son petróleum
bárs, a budapesti igazgatóság lámpával világítanak. Meré
vezetője közölte szerkesztósé- nyi elvtárs, a budapesti igaz• 
günkkel. hogy a panaisz jogos gatóság osztályvezetője értesí
és intézkedést tett orvoslására. tette s-zerkesztőségünket, hogy 

,,Meddig tar,t egy vizsgálat?" az állom§s villamosítása 1955, 
címmel június 20-i számunk- október 31-re várható. 

Augusztus 20-ra befejezik 
negyedévi súlymozdítási tervüket 

Rendőrségünk hosszas nyo
mozás után teljesen felgöngyö
lítette a bűnszövetkezetet. A 
társadalmi tulajdon ellen el
követett tetteikért a nép bíró
sága vonta felelősségre őket. 
óvári Béla elsőrendű terlheltet 
a bíróság 10 évi börtönre és Nagy fába vágták a fejszét kiváló dolgozója, aki már 18-ik 
10 évi politikai jogvesztésre. a debreceni rakodási főnökség lt.6napja sztahanovista szinten 
Kiss Gyulát szintén 10 évi dolgozói :  vállalták, hogy har- dolgozik. Hasznos teljesítési 
bör:.tiinre és politikai jogainak madilk negyedévi súlymozdítási százaléka állandóan 120-125 
10 évi felfüggesztésére, a többi tervüket közel másfél hónappal százalék között mozog. Békési 
terheltet pedig 10 hónaptól 6 a. határidő előtt, augusztus Béla rakodómunkás és brigád
évig terjedő börtönbüntetésre 20-ra befejezik. A jelek azt ja három hónapja tartja a 
ítélte. mutatják, hogy a vállalással sztahanovista szintet. A brigád 

Az ítéletek szolgáljanak el- nem vallanak !kudarcot, mert t.agjai a vasutasnap és az 3<l
rettentő például azok számára, a dolgozók már eddig is rend-

, 
kotmány ünnepe tis�tele_tere 

ai-ik a társadalmi tulajdont 
I 

kívüli eredményeket értek el. hasznos te!jesítési szazale��
szabad prédána'k tekintik és A munkában élenjár Nagy Ist- kat 130-rol 139-re akariak 
fosztogatják a népvagyont. ván csapatirányító, a szakma emelni. 

flZBNKllBNC ÍVB fACJA A PÁRTNAK. .. 
úgy végzik el, lhogy ezzel ele- Matula Ferenc fővizs1;álót, a 1 - Mi az időnk legnagyobb 
jét vegyék a hőnfutásnak. Ver- budapesti igazgatóság dolgozó- :észé� vonaton tölti?�· Ellen
senyben végzik ezenkívül a ját ritkán találni hivatali szo- orizzuk a Jegyv1zsgalokat, ta-
légfékek javítását is, vállalták bájában. nítjuk őket szakmailag és po-

- Szlovákiában egy bizo
nyos fokig normálisabb hely
zet volt a múltban, mint Ma
gyarországon. A legális kom
munista pártot persze figyel
ték, s nem egy vezetőnket le 
is tartóztattak, de az egyszerú 
tagokat nem bántották. 

á litikailag. Nemcsak abban me-tovább , hogy havi kocsijaví- Amikor elmondom Matula rül ki a munkánk, hogy fel-tási tervüket jó minőségű elvtársnak, hogy milyen rég- tesszük a karszalagot és végig
munkával 105 százalékra te!- óta keresem, elmosolyodik, s megyünk a vonaton. 
;esítik. így felel: - őtvenkettőben kerültem 

ide, az öthónapos pártiskoláról. •••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••• ·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Azelőtt a ayöri vasutas párt-
Akkor változott meg a hely

zet, amikor Horthy elküldte a 
bevonuló magyar hadsereggel 
a kakastollas csendőröket is. Az a kályha, amelyet fűte

nek, meleget ad. Az az ember, 
aki _gyengéd és figyelmes' dol
gozótársai iránt, az szeretetet 
kap viswnzásul. - 1gy elmél
kedik Hajdú Ján08 jegyvizs
gáló, a Déli-pály�dvar dol
gozója. amikor murl<ájá�ól be_ 
szélgetek vele. 

Egy lelkes, örömteli levél 
hívta fel rá a figyelmemet. 
Nagynevű írók aláírásával le
velet hozott szerkesztőségünk
be a 'posta áradozó hangú írás 
ajánlja figyelmünkbe Hajdú 
János jegyvizsgálót. Az utas 
ritkán nyúl tolfüoz, ha példa
mutatást kell dicsérni, inkább 
a panasz, a sértődöthség tüzeli 
írásra. 

- Mi az, a,mi nehéz szolgá
latom ellenére arra késztet, 
hogy türelmemet so�em ve
szítsem el. mindig udvarias 
maradjak? Talán így fogalmaz_ 
hatná.m meg: a hivatás szere
tete - feleli kérdésemre „a 
páratlanul figyelmes, udvarias, 
vidám jegyvizsgáló". {tgy áll a 
levélben.) 

Hivatást mond. 11:s ez olyan 
megható. Legtöbb ember mun
kájáról így emlékezik: foglal
kozás. 

- Va'laha, 15 esztendővel ez
előtt, mielőtt a vasúthoz ke
rültem, színész a!kartam lenni. 
A színész becsvágya, meg
nyerni a közönség szívét. Nem 
lettem színész, de máig is úgy 
érzem hogy az emberek szere
tetén:k a megnyerése a becs-

A H ÍV A T ÁS SZERETETE 
vágy/Lm. Nem pózzal, széles 
gesztusoldkal, más által !ki
agyalt, kerekre formált mozdu
latokkal, hanem saját egyszerű 
szavaimmal. tetteimmel pályá
zdk az emberek szeretetére. J!;s 
ez a szeretet nem marad el. 

* 
Beretváltan, fényes cipővel, 

kifogástalan tiszta egyenruhá
ban jelentkezik szolgálatba. 
Ott álJ a kocsija előtt, örege
ket, gyermekes anyákat, nelhéz 
bőröndökkel küszködőket segít 
fel a vonatra. Felvilágosításai 
pontosak, a kérdésekre türeL 
mes a válasza. Amikor elindul
nak. illedelmesen benyit a fül
kékbe, hangos szóval köszön. 
A jegyeket köszönöszóval 
nyújtja vissza, megkérdezi, ki 
hová utazik. 

Nem szidják, nem vitatkoz
nak vele, ha utánfizetésre szó
lít fel v,,lakit. :E:rvei világosak, 
szava együttérzö, vagy vidám, 
ahogy a !helyzet megkívánja. 

Mikor megvizsgálta a jegye
ket, akkor kezdődik munkájá
nak érdemi része. Ismét sorra 
járja a fülkéket. 

- Van-e valamilyen kíván
ság, óhaj, menetrendi felvilá
gosítás? - nyit be az ajtókon. 

Egy pillanatra csend a vá
lasz, de aztán nekibátorodik 
egyik is. másik is és peregnek 
a kérdések. csatlakozásokról, 
érkezési, visszautazási időpon_ 
tokról. 

Most a Balaton körül utazik. 
Szerelmese a magyar tenger
nek. Azt mondja, !hogy annál 
boldogabb. minél több az utas, 
hiszen sok olyan dolgozó utazik 
a vonaton, aki még sdhasem 
látta a kék színű, fodrozó, selY
mesvizű tavat. Milyen jó velük 
elbeszélgetni a Balatonról. Mi
lyen diadalmas érzés benyitni 
a fülkékbe a lepsényi dombok 
után, a nagy bevágásnál és fi
gyelmeztetni az utasokat: 

- Néhány perc múlva elénk 
tárul a Balaton, kérem adják 
át az ablaknál lévő helyeket 
azoknak, akiknek még nem 
vort alkalmuk látni a magyar 
tengert. 

A sűrűn köve:kező állomások 
miatt nyugL:-'J1ság fogja el az 
utast. Vajon mikor kell leszáll
nia? Nem hagyja sokáig nyug
talankodni őket. őt-hat állo
mást is bemond egyszerre, még 
azt is, 'hogy Ihol meddig tartóz
kodik a vonat. 

- Tudják-e önök - nyit be 
a fülkékbe -, hogy a jegyük 
a.! .?szaki parton való vissza
utazásra is érvényes ? 

Sokan nem tudják, csodál
koznak, érdeklődnek. 

- Okvetlenül nézzék meg 
Badacsonyt. Nézzék meg a Kis
faludy-házat. A költő ott írta a 
híres verset: ,,Badacsonyi jege
nyefák alatt elmerengve já
rok." 

Őn Keszthelyre megy 
ugye? - fordul váratlanul az 

egyik utashoz, aki meglepődöt
ten kapja fel a fejét. - Kérem 
ne mulassza el meglátogatni a 
Helikon Könyvtára:• és a Ba
latoni Múzeumot. F:s ha Hé
vízre kíván menni, a vasút
állomás mögött van az autó
buszmegálló. óránként közle
kedik a busz. 

* 
Ilyen ember Hajdú János ka-

lauz, akiről a szigligeti alkotó_ 
házból hazautazó magyar írók 
azt írták, hogy páratlanul fi
gyelmes, udvarias és vidám. 

Emlékszik az írókra, szép él
ménye marad a beszélgetés ve
lük. 

- Szép dolog írónak lenni -
mondja elgondolkozva. - A:z is 
szép foglalkozás. 

De a:zért az övé talán egy 
kicsivel még szebb, legalábbis 
úgy érzi. 

Z. D. 

szervezet titlcára voltam . • •  F:s 
még ezelőtt • . • 

Elhallgat. s egy kicsit elmo
solyodik. Talán azon ,"'onclol
kodik, milyen nagy utat tett 
meg, amíg főkalauz lett. 

A csendőrség első ténykedése 
az volt, hogy letartóztatta So• 
morján Szántó Zoltán elvtár
sat, akit három és fél évre el 
is ítéltek. Utána elvitték Dö
mötör Ferenc elvtársat - aki 
most a politikai osztályunkon 
dolgozik -, őt hét és félévre 
ítélték. 

Összejöveteleket nem tart
hattunk. Betiltották a pártot; 
Csak két-három embernek volt 
kapcsolata egymással. 

- Korábban fékező és pálva
munkás voltam. Negyvenket
tőben kerültem a vasúthoz, 
mint órabéres pályamunkás, 
Somorján. Itt születtem, itt 
kezdtem hozzá az élethez. Küz
delmes volt, de megérte a har
cot. Nem is hiszi: miluen jó 
érzés, hogy nem ültem ölbetett 
Tcézzel. Az életnek akkor van Amikor a vasúthoz kerlil
értelme, T·a küzdünk vala- tem, még inkább vigyáznom 
miért. ke !lett. mert a vasútnál külön 

figyelték az embereket. De - 1 920-ban születtem, apám azért én is részt vettem plaháromhónapos koromban meg-
halt. Ot testvérem volt, mind- kátragasztásban, feliratok fes
annyiukat beadta anyám az tésében, röplapok terjesztésé
árvaházba. Egyedül engem ne- ben. Kiírtuk a falakra hogy: 
velt, mivel én voltam a legki- ,,:E:ljen a Szovietun;ó!" 
sebb. - Mikor jött Magyaror-

Az asztalosmesterséget ta- szágra? 
nultam, tizenhat éves korom- - Negyvenötben. Győrben 
ban már . a famunkások szak- telepedtem le, negyvennyolc· sze�ezetenek voltam a tagja.

, 
ban megnősi;Jtem. Feleségem Itt ismerkedtem meg a Szov- az Utasellátónál dolgozik jetunió életformájával és még nemrégen kaptunk Győrbe� abban az évben beléptem a lakást. Kommunisták Szlovákiai Párt

jába. 
Matula elvtárs előveszi félt

ve őrzött párttagsági könyvét: 
- Büszlce vagyok erre a 

négy számra. 
A pártkönyvében ott áll: 

1 936 óta tagja a pártnak. 
Sokáig nézi a pártkönyvet, 

majd megszólal: 

F4lóra alatt sok mindent el
mondott az életéből : adatokat, 
eseményeket. de egy még ki
kívánkozik belőle: 

- Harmincöt éves vagyok, 
mindenem megvan, ami a bol
dogsághoz kell. De még se 
érezném magam teljes ember
nek, ha nem küzdöttem volna 
mindezért én magam is. 
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A dolgozók egészségéért, .biztonságáért, 
kényelméért 

A t,@S!Zpré•ni csonaőpont 

ósJZi forgal,ni értehmslete 
Vastag füzet, kötegre való 

átirat-másolat tanúskodik ar
ról, hogy él, dolgozik, sürget, 
reklamál a munkavédelmi bi
zottág. Minden írott betűnél 
közelebb hozza azonban hoz
zánk Budapest-Keleti pálya
udva1' munkavédelmi bizottsá
gának tevékenységét a való
ság, a közvetlen tapasztalat
szerzés. Erre !�jobb alkalom 
egy hosszúra nyúló, alapos, 
mondhatni kákán csomót ke
reső séta a pályaudvar terü
letén a munkavédelmi bizott
ság tagjaival, amit hivata
losan üzemszemlének nevez
nek. 

A bizottság népes csoportjá
'l"'al délelőtt kilenc órakor in
dulunk. Batta István elvtárs, 
munkavédelmi felügyelő kezé
ben 

az üzemszemlék nanlója, 

amelyből meg lehet állapítani, 
milyen hiányosságot nem or
vosoltak a legutóbbi szemle 
óta eltelt egy hónap alatt, s 
ebbe a könyvbe kerülnek bele 
a mostani észrevételek is. A 
régebbi szemlekönyvekben 
még 5Q-60. sőt 80 pontba fog
lalt bejegyzéseket olvasha
tunk, a múlt hónapban már 
12 pontban elfértek a bejegy
zések, ami arra mutat, hogy 
a bizottság nem hagyja „el
C!!udni" a hiányosságok orvos
tásáért felelős szerveket, nem 
ismétlődnek hónapról hónapra 
ugyanazok a bejegyzések. 

Először 
a vonatkísérő laktanya 

folyosóin megyünk végig, be
nézünk a szobákba, mellék
helyiségekbe. A szobák tisz
ták, frissen meszeltek, az 
ágyakban tiszta ágynemű, 
azonban a deszkapadlós szo
bákon meglátszik, hogy csak 
kéthetenkint surolják fel. 

- Megpróbáljuk elintézni, 
hogy gyakrabban surolják a .  
szobákat - jegyzi meg Batta 
elvtárs. - Legutóbb az erő
sen elnyűtt gyékénypapucsok 
kicserélését kértük, a válasz 
szerint rövidesen meg is kap
juk az új papucsokat. 

A laktanyápan még az étlrn
zőhelyiség törött ablaka kerül 
be a szemlekönyvbe, aztán az 
elsőemeleti fürdőszobába nyi
tunk be. A fürdőt tizenöt év
vel ezelőtt építették, fel is 
szerelték, mégsem lehetett 
használni eddig, mert a silány 
padlószigetelés miatt átázott 
a mennyezet. A munkavédel
mi bizottságnak sikerült el
érni, hogy már készül a ket
tös, új szigetelés, végre átad
hatják rendeltetésének a für-

Vágok olyan rendet . . .  

Villám Gyula elvtársat sok
szor állítottuk példaképül dol
gozóink elé. Július 18-ra sza
badságot kért. hogy 950 négy
szögöl földjéről learassa a ga
bonát. Az utolsó munkanapon 
Panaszkodott. hogy rosszul 
érzi magát. de azért másnap 
megkezdi az aratást és hogy 
szavaival éljek: ,.Vágok olyan 
rendet a szántón. mint az 
üzemben". Sajnos, nem így 
történt. 17--én kórh�zba szállí
tották vakbélgyulladással. Fe
leségét is nemrég operálták. A 
mühelyiek aggódtak Villám 
elvtársért, de aggódtak a be· 
érett gabonáért is. ki fogja azt 
sürgősen learatni? Sipos Ká
roly elvtárs. szakszervezeti bi
zalmi nem sokáig töprengett. 
A műh�ly dolgozóiból megala
kította az aratóbrigádot és el
határozták. hogy vasárnap le
aratják a gabonát. 

A szakszervezet nevelőmun
káia meghozta gyümölcsét. 
Köszönet minden dolgozónak. 
aki részt vett a munkában. 

Horváth Gyula 
OB-elnök. Komárom fűtőház 

Mostoha gyerek 
a kocsilelír6s 

Rákosrendező állomás ered
ményei a szolgálati ágak ió 
elC'ilttmüködését is dicsérik. 
Vannak azonban hibák. ame
lyek - ha tovább hagyjuk 
6ket terebélyesedni - veszé
lYe&ekké válhatnak-

A BVKH kocsicsoportja 

döt. Ugyancsak a munkavé
delmi bizottság javíttatta ki a 
gözfütési berendezést, amely 
amellett, hogy nem jól fűtött 
még évi 30 OOO forint értékű 
tüz_előanyagot is elpocsékolt. 

A csarnokban, majd .a fel
vételi épület átalakított részén 
megyünk tovább. A szemle
könyvbe egymásután kerülnek 
a „pipák" : a gőzfűtési vezeték 
feletti törött betonlapokat pó
tolták, a külsó A-, E-vágányok 
közötti villanykábelek helyét 
betonozták, a nyitott, egészség· 
telen szemétgyűjtő karámok 
megszüntetésére az igazgató
ság intézkedéseket tett, a külső 
őrhelyek körül létesítendő kis 
virágoskertekhez megérkezett 
a homok - és még 

számtalan, aprónak tűnő 
intézkedés, 

amelyek azonban mind ké
nyelmesebbé, szebbé, biztonsá
gosabbá és egé8zségesebbé 
tudják tenni az állom.ás dolgo
zóinak munkáját. 

Persze vannak ismétlődő 
,.hiánypontok" is: az új pénz
tárfolyosó szellőztetéséről el
felejtettek gondoskodni s rá
adásul egyéb szellőzési lehető-

ség hiányában a WC Is a fo
lyosóra ,,szellőzik", a pénztár
fülkék, a 5Zámadópénztár he
lyiségei kicsinyek, levegőtle
nek, az új raktárhelyiségben 
nincs lefolyónyilás, nagyon 
nehéz a takarítás. Mindez az· 
zal a megjegyzéssel kerül a 
szemlekönyvbe: ,,Az előző hiá· 
nyosságokat ismét megállapi
tottuk.'' 

- A szemlén tapasztalt hiá
nyosságokat - mondja Batta 
elvtárs az üzemszemle végezté
vel, úgy délután két óra tájban 
- közvetlenül juttatjuk el • az 
illetékesekhez, az elintézéshez 
kérve a pártszervezet és az 
üzemi bizottság támogatását. 
A felsőbb vezetéruiez csak ak
kor fordulunk, ha anélkül 
nincs biztosítva az elintézés. 
Egyébként a társszolgálatok, 
mint például a pályafenntar
tás, ma már gyorsabban intéz
kednek, mint c.zelőtt, ugyanezt 
szeretnénk kérni a műszaki 
szolgálattól is. Ők is gondolja
nak atTa, hogy az őszi forga
lom előkészületeinél még na
gyobb súllyal esik latba a dol
gozók kényelme, egészsége, 
biztonsága. 

A X. vasútüzemi értekezlet szigorúan a !helyi adottságok 
és az igazgatósági őszi forgal- ,zempontjából, a csomópont, a 
galmi értekezletek után a vas- vonalszakasz tavalyi őszi far
utas dolgozók most a legfonto- galmi tapasztalatainak haszno
sabb csomópontnkon beszélik sításával, új javaslataik tárgya
meg az őszi forgalom előkészü- lásával tegyék minél tökélete
leteit. Ezeknek a csomóponti sebbé a felkészülés munkáját, 
értekezleteknek a legelső járuljanak hozzá az egész vas
feladata lenne, hogy mindig út ászi forgalmának sikeréhez. 

Az adottságok figyelc1nbevétele nélkül 

Veszprém csomópont vasuta- 1 szólásukat, amelyek így jórészt 
sainak értekezletén azonban csak általánosságban mozogta'k, 
nem domborodott ki ez a fel- a II. osztály képviselője pedig 
adat. A szombathelyi igazgató- fel sem szólalt. 
ság legfontosabb, ipari góc-
pontban lévő, országos viszony- Egyébként Bernáth elvtárs, 
latban is legnehezebb terepen Veszprém-külső állomás fönö
dolgozó csomópontjának őszi kének beszámolója sem volt 
forgalmi értekezletét az igaz- ald{almas arra, hogy a dolgo
gatóság nem segítette megfele- zók a csomópont - te'bát a sa
lően. Az értekezleten sem az ját feladataikat megismemes
igazgatóság szakvonali, sem po- sék. mert legnagyobbrészt or
litikai vezetői közül nem vett szágos, egyes részleteiben pedig 
részt senki, nem helyeztek iiazgatósági _viszonylatban is
súlyt arra, hogy osztályvezetők mertet�e cs_u�an_ az őszi forga
vagy legalább osztályvezetöhe- lom célkttuzese1t. A beszámo
lyettesek beszéljék meg a cso- lónak sokkal részletese)Jben 
mópont dolgozóival a problé- kellett volna ismertetnie azt 
mákat. Az igazgatósági ikikül- a 16 pontra bontott feladat
döttek - a politikai osztály és tervet, amelynek soks-zorosított 
a III. osztály képviselője, va- példányai,t - a résztvevők ki
lamint a területi bizottság kül- sebbi'k része között - az érte
dötte - a csomópont helyi kezleten kiosztották. A felbon
adottságainak alaposabb isme- tott feladatterv pedig olyan 
rete nélkül tettélk meg hozzá- fontos célokat jelöl meg a 

SÁRB OGÁRDI  LÁTO GATÁS 
Az 1902-es nyolc perces bogárd állomáson, hogy meg- a menetren.d.sze1'inti adottság I vista szintet mégsem tudják 

tartózkodás helyett jó negyed- fejtse „a néma raktár titkát", éppen a vonalnak ezen a pont- elérni. Hiába van éjszaka 
órát kénytelen várakozni el- ami annál különöseLbnek ján, Sárbogárd állomáson csú- annyi munka, hogy alig győ
lenvonatára Sárbogárd állo- tűnik előtte, mert így július csosodik ki olyan módon, hogy zik, a nappali csekély forga
máson. Van hát idő szemlé- végén, az őszi forgalomra ké- amíg a nappali műszakban lom miatt a magas jelenléti 
lödni a kocsiablakból. Ami szülödőben szokatlan jelenség raktári munkásaink foglalkoz- idő, az alacsony foglalkoztatási 
legelőször feltűnik: a szem- a vasút élénk forgatagában. tatási foka meglehetősen ala- fok 24 órára elosztva, egy
közti raktárépület kihaltsága. A délelőtti magános vas- csony, éjszaka alig győzik a személyre kevés mozdított 
Ha az ember csak előre nézne utas, Péter László elvtárs ve- munkát. súlyt jelent. A foglalkoztatási 
és nem tekintene oldalt a fel- zető raktárnok, egyszerű ma- fok normája 80 százalék, de 
vételi épület felé, ahol az gyarázattal mindjárt meg is - Enyhe kifeiezes, hogy átlago�an 70-72 százalékra 
Utasellátó büféjéhez, újságos fejti a „titkot": ,,alig győzik", mert a valóság teljesítik. Az átmenesztőknél 
pavilonjához tóduló utasok Mezőgazdasági állomás az, hogy már-már nem is győz- valamivel jobb a helyzet, ők 
rohama okoz élénkséget, azt vagyunk, fő szállítmányaink zük - vegyül a beszélgetésbe az elmúlt félévben egyszer, 
hihetné, hogy Sárbogárd a gyümölcs, zöldség, és a ga_-

Kaszás József elvtárs raktári júniusban elérték a sztahano
állomáson megállt az élet. A bona, de a megkésett nyar munkás, aki éppen a mérleg vis!a _szi�teti 104 �zázalékos 
kép akkor sem változik, ami- miatt még nem érkezett el a körül söpröget. telies1tmenyu�_kel. B;zi_;ak ben-
kor a reggeli napsütés Jecsa- szállítások zöme. A Termény- . • . _ . ne, hogy a novekvo oszl for-
logatja a nézelődőt a kocsiból fo· g l • v ·n 1 á _ ::,zavaibol_ hamar k_itumk, galomban meg tudják őrizni, • r a mi a a at m r meg - •m1 itt a baJ Hét raktár, mun 1 

·11 dó ft · dit.lr es közelebbről veszi szem_: kezdte a kocsirakományos ga- k - ál·. 1 ás 
- 1 e. an s aru tu 4,1<:.r. ,.ezt az ·· ktá k„ ék' . . as van az om on, de meg- eredményt • ugyre-• a- ra r , or_�Y et. A bon.aszallitást, a darabáruként kezdődtek a szabadságolások, 

- � • 
�apuk �árva, !t� ures k�1 valo gabonafeladásra azonban kellett a helyettes egyet el- A raktári munk6sofc arválkodtk elottuk_ Előleny csa�. akkor k_er�U sor, amik_oi: vezényeltek közülük helyetteseh

V
�l�-- a .. kozség telies1tette beadas1 sítésre. Emiatt aztán csak két 

azon
ban egyelőre talány előtt áll
nak: nem tudják, mi lenne 
jobb, ha kiegészítenék léte.zá
mukat az előírt hét !őre s ek
kor jobban győznék a munkát 
éjszaka. de még rosszabb len
ne foglalkoztatási fokuk és 
csökkenne keresetük. Vagy 
maradjanak hatan és akkor 
még több munka esik rájuk az 

· éjszakai műszakban, de a nö
vekvő őszi forgalom meghoz
za foglalkoztatási fokuk és 
keresetük emelkedését. 

e.gul magas, középkorú kotelezettségét. tizenkétórázó raktári munkást ':a�utas _tűnik f_el a felvételi - De nem is ez a fő oka a lehet beosztani a 24 órázó átepulet iránfábol, �tmérten viszonylagos csendnek, hanem menesztő mellé. A kettő közül �allag ;:i raktar felé,_ hona alatt az, hogy a hét első három az egyik targoncás, az árnI�atcsomóval: s_ elt�mk_ a be- napján napközben nincs keze- mozdításhoz tehát egyetlen Jan�ton. 
,
Azta? isme; I;,�maság. ló tehervonatun.k. Az egyenet- ember ma•rnd, különösen ha a 

Delutan, Vtsszaferoben a len elegyforgalom, a kezelő targonca a nagy éjszakai far
szemlélődő utas - története- tehervonatoknak az éjszakai galomban beszorul a vágányok 
sen újságíró - kiszáll Sár- forgalomba való zsú!olása, ez közé és néha órákig ott vesz

tegel. 

mind gyakrabban kap olyan 
jelentést. hogy a kocsi megér
kezett Rákosrendezőre. de a 
továbbításban nem talál.iulc 
Nem lehet közömbös. hogy 
egy küldemény milwr érkezik 
rendeltetési helyére. Az el
mondottakat súlyosbítia. hogy1 

már több esetben előfordult: 
egész vonat felírás nélkül 
ment el Rákosrendezőról. 

A szolgálat ió ellátása meg
követeli, hogy a kocslfelírást 
se kezeljék mostohagyermek
ként. 

Szilágyi Sándor, 
BVKH V. osztály 

Levélv6ft6s 

távoztak el tőlünk. Az az ér
deklődés, az a tanulási vágy, 
amely az elvtársaknál meg
nyilvánult. váltotta ki belő
lünk, hogy tudásunk legjavát 
adjuk és ez tette lehetővé a ió 
kollektív szellem kialakulá
sát-

fgéretet teszek. hoizy minden 
időben az elvtársak segítségére 
leszek. 

Lőwi Béla, 

A következmény: ilyen kö
rülmények között az éjszakai 
műszakban sa;nos szó sem 
lehet az áruk előírásszerinti 
beraltásár6l, amire pedig a 
vasútüzemi értekezlet nyoma
tékosan felhívta a kereske
delmi dolgozók figyelmét, hi
szen az előírásszerinti, áller
mási sorrendben való berakás 
megkönnyíti az árukezelést, 
megalrndályozza az áruk el
hurcolását, sérülését, gyorsítja 
a forgalmat, előmozdítja a 
kocsi gyors forgását. 

Az éjszakai műszakban 
21 órától reggel 6-ig 18 teher
vonat, 1 1  személyvonat annyi 
munkát ad, hogy legtöbbször 
kénytelenek az utasítás beKeleti Műszaki Kocsiszolgálat. tartása nélkül behajigálni az 

Rendezett vonatokat 

F:rdemes ezen a paradoxonon 
az igazgatóság illetékeseinek is 
elgondolkozniok és úgy sza
bályozni a Sárbogárdon át
áramló elegyet, hogy az éjsza
kai vonatok mind megmarad
janak, azok :kezelését a hét fő
re kiegészített létszám el 
tudja látni s ilyen módon a 
pécsi vonal minden zöld..�
ges-gyümölcsös vonata idejé
ben befusson a Nagyvásárte
lepre. De r.apvalra. is jusson 
annyi elegy. amennyi mellett 
a sárbogárdi dolgozók megta
lálják számításukat. Bízunk 
benne, hogy az őszi nagy for
galomban ennek meg is lehet 
találni a módját. 

Szász Ferenc 

csomópont dolgozóinak, mint 
a ,kocsiforduló leszorítása 2,1 

napra, igazgatósági viszonylat
ban napi 2500 kocsi megraká
sa, az öss-zekapcsolt mozga
lomban résztvevő tizenegy 
mozdony napi teljesítményé
nek l lO kilométerre emelése, 
napi 900 tonna túlsúly továb
bítása, a tehervonatok átlagos 
terhelésének tíz százalékos nö
velése, napi tizenöt i:ránY- és 
közvetlen vonat indítása. Az 
egyes szakszolgálati ágaknak 
szintén fontos feladatokat 
szab meg a tervezet és aligha 
tekinthetjük elegendő agitációs 
eszköznek, hogv az értekezlet 
résztvevői egy-egy mondatban 
kaptak csa.k tájékoztatást 
ezeknek a feladatoknak a 
megoldására vonatkozóan, 

Az értekezlet vitája 

A hozzászólások - egy-két 
kivétellel - szintén nem tar
talmaztak sem javaslatot, sem 
módszert az őszi forgalmi fel
adatok végrehajtásának meg
könnyítéséhez, ésszerűbbé té
teléhez. nem adtak ,képet ar
ról, hogy nagy szocialista alko
tásaink, békeműveink - mint 
Várpa.lota, Inota., Dudar, Aj,ka 
- vasutasai hogyan küzdenek 
az új és egyre bővülő, épülő 
bánya- és ipartelepek kiszol
gálru;-áért. 

Néhány hozzászólás járµlt 
csak hozzá, hogy az értekezlet
tói pozitív eredményeket is 
várhatunk. Gimes elvtárs (EP.
lény), Gondos és Borka elv
társak (Veszprém�killsó fth.) 
felszólalásaikban felhívták a 
figyelmet arra, hogy a nehéz 
vonalszakaszokon is van mód 
20 százalékos tú16úly továbbí
tására, a mozdonyvezetők az 
eddiginél sokkal jobban élje
nek ezzel a lehetőséggel. Lesz 
elvtárs, Veszprém állomás fő
nöke hangsúlyw;ta: a szolgálati 
vezetők felelősségérzete a leg
fontosabb. nem szabad kétes 
értékű népszerűséget keresni, 
hanem mindig a vasút, a :nép
gazdaság érdekei irányítsák 
4\�z)l:��ike!, _lfovács ½',jOS 
elvtárs (Veszprém pfr. lönö""k
ség) azt fejtegette, hogy a pá
lyafenntartási dolgozók moot 
teszik le a vizsgát az őszi for
galomból. ígéretet tett, hogy 
a csomópont területén lévő 
lassújeleket a vasutasnap\g 
megszüntetik:. Fekete József 
(Dudar állomás) kérte, hogy 
Dudar-bánya állomást nyissák 
meg önálló állomásként, ez 
hozzájárulna a vonatok minő
ségi rendei:é.séhez. 

Kandra elvtárs (igazgatósági 
politikai osztály) nyomatéker
san felhívta a figyelmet arra, 
hogy a műszaki felkészülés 
mellett egy pillanatra sem 
halványulhat el a politikai 
felk�-zülés. A nagy feladatok 
megoldásánál még fokozottab
ban érvényesüljön a párt veze
tő szerepe. Varga elvtárs, Vár
palota állomás főnöke a szovjet 
módszerek alkalmazásának 
fontosságára mutatott rá gya
korlati példákkal. Székely elv
társ (területi bizottság) az em
berről való gondoskodás foko
zására hívta fel a szolgálati 
vezetőket, az üzemi bizottságo
kat pedig a munkaverseny 
élőbbé tételére szólította fel. 
További felszólalások után az 
értekezlet Ara.nyos elvtáns. fű
tőházfönök zároozavaival · ért 
véget. 

Mi. akik részt vettünk a két
hetes kocsivilágítási tanfolya
mon, ezúton kívánunk köszö
netet mondani a Keleti Mű
szaki Kocsiszolgálat Petőfi
brigádjának. A brigád minden 
egyes tarua önzetlen. lelkes 
munkával, tapasztalata átadá
sával tanított bennünket. Kü 
!ön köszönjük az akkumulátor
telep főművezetőjének. Tóth 
Gyula elvtársnak és Lőwi Béla 
csoportvezető elvtársnak, hogy 
fáradtságot nem ismerve. tu
dások legjavát nyújtották. 
Reméljük. hogy az a jó kollek
tív szellem. mely rövid idő 
alatt kialakult, tovább fog i,-ő
södni, közös célunk. a kultúráit 
utazás érdekében. 

Igazgatósáiiunk egyik legne• 
hezebb vonala a salgótarjáni. 
Egyvágányú és igen nagy for
galmat bonyolít le. 

árut a kocsikba. Ilyenkor az 
átmenesztö is az áruval fog
lalkozik. neki is meg kell fog
nia a zöldséges rekeszt V�"Y a 
fűszeres göngyöleget, ha azt 
akarja, hogy menjen az áru
kezelés. Persze ezalatt a szám ÜJ LETESÍTMENY FERENCVÁROSBAN 

Csernus László, 
Landler Jenő Járműjavító 

és még kilenc aláírás. 
* 

Büszke örömmel tölt el, hogy 
az elvtársak megelégedéssel 

A Budapest-Nyugatiból ér- adásokkal nem tud foglalkoz
kező 462/d. sz. kezelövonat a ni. Becsületükre legyen mond
Salgótarján felé szóló 1 5-'lO Ya a sárbogárdi átmenesztők
kocsiiát 15-20 helyre sorozva nek, a számadáselválasztás 
hozza. Ez sok gondot okoz a még igy is ritka náluk. Tavaly 
vonal dolgozóinak_ Az a kéré- sokkal több volt, de Bella: 
sünk, hogy Nyugati állomás 

I 
Kálmán elvtárs állomásfőnök, 

rendezve küldje a vonatot. amikor ez év elején idekerült, 
vagy ha ez nem megy. a föosz- legelőször is a számadások 
tály fogadja el a miskolciak körül teremtett rendet, s azóta 
javaslatát. hogy a vonatot két a dolgozók féltékenyen vi
részben közlekedtessék. külön gyáznak arra, hogy minden 
a hatvani és külön a tarjáni árunak meglegyen az ok
kocsikat. A többletgép kifize- mánya. 
tödne a két vonat gyorsabb 
futásában. a kocsik gyorsabb Nappal egészen más w hely-

ki- és berakásában. zet. Ilyenkor, különösen a ki&

Külön köszönetet mondanak 
az igazgatóság dolgozói Buda
pest-Józsefváros vasutasai
nak. akik a 458-as számú vo
natot a legnagyobb rendben 
közlekedtetik. 

Uglyai Sándor, 
Miskolc, igazgatóság 

for,galmú hét elején pontosan 
raknak be minden árut, a 
gondos ólmozásra, takarításra 
is jut elég idő. De mit ér az, 
ha nappwl a keveset jól rak
ják be, éjjel pedig a sokat 
rosszul. Bántja is ez a raktári 
munkásokat, hiszen bármeny
nyire Igyekeznek, a sztahano-

A ferencvárosi 
mahely. 

csomóponton elkészillt az úJ kocs1Javlt6-
(Kovác:s Géza felvétele.) 
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HlJSEG A NEPHEZ" HlJSEG A PABTHOZt 

Vasutas DISZ-tagok országos aktivaértekezlete 

A vasutas DISZ-tagok or-
, 

jainak. Utána a Szombathelyi drezdai Közlekedéstudományi rületén. Papp Tibor (Várpalo
szágos aktívaértekezlete - Járóműjavító, a diósgyőri fű- Egyetem első titkára köszönte ta állomás) a vasútpolitikai 
amelynek első feléről legutób- tőház és a dombóvári állomás meg az ajándékokat és viszon- főosztály hathatósabb segítsé
bi lapunkban beszámoltunk - és fatelítő, Kecskemét állomás, zásul emlékalbumot, valamint gét kérte a fiatalok politikai 
Bogyó Géza elvtárs beszéde Békéscsaba csomópont és a a Szabad Német Ifjúság se- oktatásához, főként ahhoz, 
után kedves, felemelő aktussal Szegedi Vasanyagjavító fiatal- lyemzászlóit nyújtotta át a hogy a Petőfi-iskolák munká-
foly+.atódott. Fiók János elv- jai emléktárgyakkal, albumok- magyar fiataloknak. jában észlelt hibák.:!t ki tud-
tán,. a vasút politikai föos,:tály kal, plakettekkel. Sztá!inváros ják küszöbölni. 
ifjúsági alosztályának vezetője állomás, Hatvan fűtőház és - Mi is büszkék vagyunk a 
bejelentette, hogy a magyar Miskolc állomás DISZ szerve- magyar vasutas fiatalok nagy- Fü'löp József (Kiskunhalas 
vasutas fiatalok megbecsülé- zetének küldöttei pedig alap- szerű eredményeire - mond0t- fdtőház), t!es Sándor (Debre

sük és igaz barátságuk J'eléül sze. _rve_zetük harci zászlajával ta -, mert mi is tagja va- 1 ceni Járóműjavító) a fiatalok-
d k ták S b d gyunk a szocializmust építő, nak a vasutasnapra és az al-

ernléktárgyakat kívánnak át- aJ�n e oz_ .  - m1;g a - _za .'!- békeszerető népek nagy tábo- kotmány ünnepére tett lelkes 
nyújtani a német fiataloknak. ::t�!. 

It,usag Jelenlevo kul- rának. Megígérjük a magyar vá!lalásaival foglalkoztak, 
A ".�u�s úttörőzenekar _har- Az aktívaértekezlet részve- �f?úsá�k, hogy �em kímél- Leidlinger Judit (MA V Autó
sonaJa kozben a vasutas fiata- vői hosszan lelkesen éltették Juk eronket a bekeharcban, fuvarozási Főnökség) arról szá
lok küldöttsége virágcsokro- a rr,.agyar é; a német vasutas 

l 
küzdünk azért, hogy az egysé- molt be, hogy a főnökség dol

kat nyújtott át a német fiata- ifjúság testvéri barátságát, ges Németország a hatalmas gozói is bekapcsolódnak az 
loknak és a díszelnök.ség tag- majd Gummich elvtárs, a béketábor tagja !ehessen. őszi forgalmi versenybe, a gép

kocsivezetők külön &;zi for
ga mi brigádokat alakítanak. 
Kriskó Gábor (Miskolc, sze
mélypályaudvar) bejelentette, 
hogy az állomás vándorzászló
nyertes DISZ-szervezete őszi 
fo,galmi versenyre hívja ki 
Ferencváros és Rákosrendező 

Bebrits elvtárs felszólalása 
Az értékezleten megjelent j ügyéért, neveléséért - mond

és felszólalt Bebrits Lajos elv- ta -, ez kommunista és haza
társ, közlekedés- és postaügyi fias kötelesség is. 

mozdony, amelyet a járóműja
vító ifjúsági brigádja javított, 
a fűtőházban is álljon ifjúsági 
lakatoobrigád gondozása alatt, 
ifjúsági mozdonybrigád vezes
se a gépet és ahol lehetséges, 
fiatalokból álló vonatkísérő 
brigáddal dolgozzon együtt. 

miniszter. A többi között arról 
beszélt hogy a vasutas fiata- A vezetök legyenek na-
Iok előtt álló legközelebbi fel- gyobb bizalommal a fia.ta-
adat az őszi forgalom. Már sí- lok iránt, 
került elérni, hogy az ifjúság 
nagyobb lendülettel, erőkifej
téssel vesz részt a vasuti szál
lításban. Ennek eredményeit 
tapas-ztalhatjuk a járóműjavító 
vállalatoknál, a fűtőházi mű
helyekben, ahol az ifjúmunká
sok teljes vállal nekifeküdtek 
az őszi forgalom előkészítése 
szempontjából legfontosabb 
feladatnak. a mozdonyok és 
kocsik javításának. Meg kell 
mondani, hogy 

a fia.ta.lság energiáját nem 
haszná,Jtuk még ki eléggé 

minden területen. 
A fiatalok nagyobb akaratere
jére, odaadóbb, lelkesebb mun
kájára számítunk az őszi for
galomban. Allitsanak össze és 
továbbítsanak minél több túl
súlyos vonatot, a fiatal moz
donyvezetők és fűtők vállalják 
a túlsúlyos vonatok vitelét, a 
fiatal forgahni dolgozók pedig 
biztosítsanak zöldutat számuk
ra. Csak így tudjuk biztosíta
ni a napi 14-15 OOO kocsit. 

Az ifjúság politikai és kul
turális neveléséről beszélt a to
vábbiakban. A párt határozata 
rámutatott arra - mondotta 
-, hogy a fiatalságot nem le
het összefogni sablonos, unal
mas szervezőmunkával, száraz 
értekezletekkel. 11:rdekessé. 
vonzóvá kell tenni a DISZ-en 
belüli életet. Ez minden DISZ
szervezet. minden vezető igen 
fontos feladata. 

nincs helye semmi idegenke
désnek, semmi bizalmatlanság
nak, még akkor sem, ha na
gyobb fáradságot kíván a fia
talokkal való foglalkozás. Kü
lönben is a vasutas ifjúmun
kások ezrei bizonyítják be nap, 
mint nap, hogy tudnak alkot
ni, kezdeményezni, versenyez
ni, sőt a munkaversenyben 
nem egy helyen példát is tud
nak mutatni az idősebbeknek. 
11:lenjáró ifjúsági brigádjaink 
vannak, de ezeknek a brigá
doknak a számát tovább lehet 
és kell szaporítani. Arra kell 
törekedni, hogy a vezetők te
remtsék meg a fiatalok mun
kaversenyének azt a formáját, 
amikor a vasúti szállítási mun
ka egész láncolata van a fia
talok kezében. Például az a 

A fiatalok szakmai képzésé
ről, fegyelmének megszilárdí
tásáról beszélt ezután a mi
niszter elvtárs, majd a követ
kező szavakkal fejezte be be
szédét : A vasutas fiatalok is 
váltsák valóra a DISZ kong
resszusának jelszavát: ,.Hűség 
a néphez, hűség a párthoz." A 
vasutas fiatalok helytállásuk-
kal, mindenütt az él-
vonalban haladva küzd-
jenek az őszi forgalom si
keréért. Meg vagyok győződve, 
hogy ez így is lesz és biztosít
hatom a vasút ifjúmunkásait, 
a vasutas fiatalolj:at, hogy si
keres munkájuk nyomán el
nyerik a párt és a kormányzat 
elismerését és köszönetét, jó 
munkájuk legfőbb jutalmát. 

Legr.e� minden vasutas ifj1í az őszi forgalom éUiartoija 

Bebrits elvtárs beszéde után pályafenntartási fiatalok hely
sorra szólaltak fel az ifjúsági zetéről szóltak. Erki Béla a 
értekezlet részvevői és vala- DISZ-szervezetek munkájá
mennyien megfogadták a vas- nak egyik legnagyobb hiá
utas fiatalok nevében, hogy az nyosságát abban jelö:te meg, 
őszi forgalom nagy feladatai- hogy a szervezetek nem segí
nak megoldásához minden tik az arra érdemes fiatalok
erejükkel, szorgalmukkal és nak a párt soraiba való fel-
lelk€SedésükkeJ hozzájáru:- vételét. Krizsán Erzsébet kifo-
nak. gásolta, hogy csak a pálya-

Molnár Miklós (Debrecen fenntartási főnökségen mű-
állomás) arról beszélt, hogy a ködnek DISZ-szervezetek, ho
DISZ II.  kongresszusa fe:pez.s- lott a fiatalok 40 százaléka a 
dítette, lelkesedéEseJ töltötte vonalakon dolgozik, őket is 
meg a fiatalok életét, új len- mielőbb be kell vonni a szer
dületet vitt munkájukba. A vezeti életbe. 

csomópont DISZ-fiataljait. 
Kovács Béla (Landler Jenő 
Járóműjavító) a DISZ-őrjáratok 
fontos szerepéről emlékezett 
meg, amelyekkel eddig 5200 
forintot takarítottak meg vál
lalatuknál. Beje:entette, hogy 
augusztus l-től VIT-mű
szakot tartanak és ezzel a vas
utasnapi vállalások teljesítését 
segítik. 

Kamuti Jenő elvtárs, vezér
igazgatóhelyettes szólt ezután 
a fiatalokhoz. Az értekezleten 
elhangzott felszólalásokból -
mondotta az csendül ki, 
hogy a fiatalok szeretik a vas
utat, foglalkozásukat élethiva
tásnak tekintik. A vasút po
litikai és szakvonali vezetői 
készséges örömmel támogat
ják a fiatalokat, mert ezzel a 
szocializmus, a jövő építésé
nek adnak szilárd alapot. 

A ,felszólalásokra Bogyó Gé
za elvtárs ad'&tt vilaszt; Ismé
telten hangsú:yozva: az őszi 
forgalomban bontakozzon ki 
még jobban a fiatalok ereje, 
tettrekészsége, !egyen minden 
vasutas ifjú az őszi forgalom 
élharcosa. 

Az ifjúsági aktívaértekezlet 
zárószava:t Bognár Imre elv
társ mondotta, majd átadta a 
megbízóleveleket a varsói if
júsági találkozóra utazó vas
utas-küldötteknek. Kérte, hogy 
a nagy találkozón ismertessék 
meg a külföld fiataljaival a 
magyar ifjúság boldog, új éle
tét, erősítsék az ifjúság nem
zetközi békeharcát és hazatér
ve minél több fiatalnak mond
ják el gazdag élményeiket. 

1955. aurusztus t . 

(((R»)��la��� 
NÉHÁNY SORBAN AZ ÉLÜZEMSZINTRŐL 

Az élüzem szint elérésé
nél a rakodási időt úgy szá
molják, hogy az előző évi 
eredményhez hozzá adnak 
plusz öt százalékot. Tehát, 
ha tavaly százhúsz, akkor az 
idén az élüzemszint százhu
szonöt százalék. 

Ez t.ehát azt jelenti. hogy 
minden évben emelni kell öt 
százalékkal a teljesítményt. 

idő nálatok? - kérdezik az 
igazgatóságról. 

- Azért, hogy jövőre élüzem 
lehessünk. - így a válasz. 

- Hogy lesztek ezzel él,,, 
üzem? 

- Könnyen. Most 1azsálunk, 
s akkor jövő évben könnyen 
emeljük öt százaJ.ék.kal a tel
jesítményt. Hát nem e!1')szerú? 

Egyszerűnek egyszerű, de 
nem valami tIBcz�ességes maga. 

Azonban vannak olyan állo- tartás. Érdemes lenne ezen el· 
mások, ahol nem így képzelik gondobkodni az illetékes állo
el az élüzemszint elérését, ha- másoknak. de a felső vezetők
nem fordítva. Ime egy be:;llél- nek is: vajon segíti-e az ilyen 
getés. élüzemszint feltétel az őszi 

- Miért e$1!tt le a rakodási . forgalom teljesítését? 

- FELAVATTAK az Anyag
ellátási Igazgatóság 175 OOO fo
rint költséggel · épült 52 férő
helyes üdüliljét Gamászán. 
A hivatal dolgozói 30 OOO óra 
társadalmi munkát végeztek 
az üdülő építésénél. 

- EWARAS INDULT Tóth 
Antal kapus, a Keleti állomás 
dolgozója ellen. mert a már 
lekezelt menetjegyeket külön
böző személyeknek darabonként 
20 for:ntért eladta. A vásárlók 
kiküldetésük elszámolására 
használták fel a jegyeket. 

- KITÜNTET11:S. A Nép
köztársaság Elnöki Tanácsa az 
újpesti vasúti Duna-híd újjá
építésénél végzett kiváló mun
kája elismeréséül Koré-nyí 
Gyu'.ának, a MAV vezető fő
mérnökének a „Szocialista 
Munkáért Érdemérem" kitün
tetést adományozta. 

ÜDVÖZLŐ LEVELET 
KÜLDTEK a szovjet vasuta
soknak Kiskőrös állomás dol
gozói, az augusztus 7-i szov
jet vasutasnap alkalmából. 
Augusztus 6'-án rövid ünnep
ség keretében emlékeznek meg 
a szovjet vasutasok ünnepé
ről. 

11:LENJARó MINTA
BRIGADOT alakítottak a 
Közlekedési és Mélyépítési 
Tudományos Egyesü·et szerve
zésében Miskolc igazgatóság 
területén. A sztahanovlstákból 
álló br:gád minden fontosabb 
szolgálati helyen bemutatja és 
meghonosítja az élenjáró szov
jet síktolatá"li módszereket. 

- SÚLYOSNAK !GÉRKE
Ző BALESETET hárított el 
Czeller Gyula pályamunkás fe
lesége. Dalmand és Dombóvár 
állomás között július 14� két 
egymással szemben közlekedó 
vonatot megállított. 

- A SZIRAKI ALLAMI 
gazdaságba 25-én megérkezett 
Hatvan állomás MŐHOSZ
szervezetének 22 fős cséplő
brigádja 14 napi munkAra. 

- A V ASúTI TECHNIKU
MOK HALLGATÓI - a múlt 
évihez hasonlóan - nyári ter
melési gyakorlaton vesznek 
részt. 

MEGJELENT CZtRE 
Bll:LA szerkesztésében „Az 
árufm:arozás kézikönyve". A 
kötetet a fuvarozási szakma 
legkiválóbb dolgozói, a Közle
kedési Közlöny munkatársai 
írták. A könyv rész!etesen fog. 
lalkczik a vasúti, tehergép
kocsi, a vízi (folyami, Duna
tengeri, tengerhajózási). a gaz• 
dasági vasúti, a szekér- és a 
légárufuvarozás, valamint a 
szállítmányozás kérdéseivel. 

- LOPAS BÜNTETTE miatt 
eljárás indult Csengőd ál'omá
son szolgálatot teljesítő Földi 
György ellen. Földi az állomás 
területéről téglát, deszkaanya
got, tetőcserepet és szerszámo
kat lopott. 

HATODIK HÓNAPJA 
tartja a sztahanovista szintet 
Gyergyói Imre, rende;kező for
galmi szolgálattevő brigádja 
Kőbánya-felső állomáson. 

LAKASCSERE - K11:PZOMŰVÉSZETI 11:S 
ÚJÍTÓ kiállítás nvílik a vas-
utasnap alkalmáva·I a város- Elcserélnénk két különálló egy, 

szoba-konyha, kamrás és külön ligeti román kiállítási pavilon- fürdöszobu és mosókonyha hasz
ban. A kiál;ításon a legk'vá- nálattal rendelkező XI. kerület, 
lóbb vidéki és budap2sti vas- ��!�:1 

iat�;,111

1
i!3ftk;t

z
;zo��-

tt
�s!�: utas képzőművészek és újítók komfortos magán vagy Intézeti 

munkái szerepelnek. lakásért, Budapest belterületén. 
- A MÁV SZIMFONIKU- J;:rdeklödnt lehet Pozsgai József

SOK hangversenyt tartanak a �;Jm
: a 
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VI. kerületi tanács Hárshegyi Szeqed belváros! kétszobás, úti úttörőtábor javára, a összkomfortos lakásomat elcse
VI/10---es körzet lakóbizottsá-

1 
rélném hasonló b�dap

. 
est!ért, 

gának rendezésében. A zene- eeetleg pestkörnvék1ért._ Cfl'l: 
kart Pécsi István vezffilyli. �!�ii��

áry Cőlntézl5 B, KH IV. 

Ugyanígy elsőrendű feladat 
a DISZ taglétszámának növe
lése. 11:lénk tetszéstöl kísérve 
jelentette be. hogy ő maga is 
a DISZ szervezőinek sorába 
lép. a külszolgálati helyek lá
togatása alkalmával beszélget 
majd a fiatal dolgozókkal, 
igyekszik meggyőzni őket a 
szervezeti egység fontosságá
ról. 

kongresszus előtt lényegében Hamenda Ferenc a MO
csak papíron voltak ifjúsági HOSZ szervezetébe tömörüit 
brigádjaik, ' a kongresszusi vasutas fiatalok eredmé
versenyben az ifjúság az élre- nyeit ismertette, Csányi Er
tört. Ezt a lelkes versenyhan-

, 

zsébet (vasúti főosztály) azt 
gulatot még fokozzák az őszi kérte, hogy a hivata'i DISZ
forgalomban, növelik az ifi- szervezetek munkájával is 
brigádok számát. foglalkozzanak érdemileg, 

Keresztrejtvény XIII. 

- Mindenki felelős az ifjúság 

Erki Béla (Győr pft-főnök-
1 

mert a hivatali szervezetek 
ség) és Krizsán Erzsébet (Sá- f:ataljai is igen jó eredmé
toraljaújhely pft-főnökség) a nyeket érnek el a magt:k te-

Vfzs,:fntes: 1 .  M>:'ltó me--nn. 
neplésére készUIUnk. 1 3. Rag. 
14 . . . .  Sámuel (m3J;!yar uralkooó 
volt). 15. Ellentétes kötőszó. 16. 
Tokió, határai nélküli 17.  Fedd. --------------------------------------------; 18. [J;!ekötó. 19. Ilyen tök Is van. 

A Törekvés SE budapesti szakszervezeti sportünnepsége 
A tudományos ldöjóslás jó Időt 

Jelzett Július 17-re. Ennek a 
kedvező jóslatnak rengetegen 
örültek a !óvárosban, de talán 
legjobban a Törekvés SE bud.a
pestl választmánya és területi 
elnöksége. 

- Ha Jó lesz az !dó. bizto
san slkerOlnl fog szakszerve• 
zell sporlünnepségünk - ez 
volt ,az általános vélemény ,a 
rendezl5k körében. 

Nos. a:o !dö valóban kedvező 
volt és mindjárt hozzátehetjük 
azt Is, hogy a sporlünnepség Is 
- kisebb hibáitól eltekintve 
sikerült. 

A Törekvés Sport utoal sport
telepe már kora reggel úgy 
nyüzsgött, mint a hangyaboly. 
Fél Uzkor megkezdődhetett a 
szlnpompás. ünnepélyes megnyi
tó. A labdarúgó-pálya tarkállott 
a különféle mezbe öltözött spor
tolóktól. A lelátókon egyelőre 
kevés néző Coglalt helyet, de 
hangban mógsem volt hiány. In
nen Is. onnan is felzúgott a biz
tatás. a taps. ha egy-egy isme
rős sportoló sikert ért el. 

A verseny elégg2 elhúzódott. 
de az tdót senkt sem sajnálta. A 
versenyek, mérkőzések legna
gyobb része szfnvonalas és Iz

galmas találkozót hozott. 
KI ne Izgult volna például 

azon, hogy ki nyeri a férfi ma
gasugrást? Itt az elsőség bizony 
nehezen dlílt el és ritkán látott 
n.agy létszámú holtverseny ala-

kult ki. A 160-as magassággal 
hatan blrkózúak meg. de löüb
re senkinek sem tellett az erejé
ből. Győztes a székesfehérvári 
Fazekas Ferenc lett. .aki először 
Jutott túl a 160 centiméteren. 

Hamarosan kiderült az Is, hogy 
a székesrehérvt.riak a futásban 
sem vallanak szégyent. Mind a 
nők. mind a fórCl<1k csoportjá
ban székes!ehlrvárl vers:enyzó 
szakította át elsőnek a célszala
got. Hegy! Józser 1 1 .6, P. Ne1gy 
Anna pedig 13  másodperc alatt 
tette meg a 100 métert. P. Nagy 
Anrua 46 méterrel a gránátdo-
bást Is mi,gnyerte. 

Nagy küzdelem folyt a f<'rCI és 
nöl röplabda-csapatok között is. 
A sok tehetséges versenyző kö
zül nem egy Jó képességről tett 
bizonyságot. A férfiak bajnoksá
gát megérdemel len ra Posta J.a
vltómühely Jól összeszokott együt
tese nyerte, a nők cs:oportjában 
a Vasanyagjevltó csapata bizo
nyult a legjobb!?ak. 

Míg a pályán az atléllk,ai és 
a röphabda-baJnokság folyt, a l<>
látó egyik végénél a kerékpáro
sok gyülekeztek. hogy k!karlkáz
,_.,a a rákoscsabai országútra, el
döntsék, ki a legény a nyereg
ben. 

sajnos, a kerékpárosok között 
az egyenlllség elve nem Jutott 
érvényre. A férfiaknál huszon
hárman harcoltak az elsős-ép-ért, 
de a györl Sulyok V<1lérlának 
nem akadt nl5I ellenfele. 

A sporlü:rnepélyt hirdető ízlé
ses falragasz tréI ás versenyeket 
Is !gért a közönségnek. Egy ré
gi mondás azt tartjoa: .,lgéret 
szép szó. ha megtartják, úgy 
jó." Sajnos. egyetlen tréfás ver
senyre sem került sor, amiért a 
rendezők legjobban .az apró em
berké:!< haragját vonták maguk
ra. Hát hogyne! Roller-versenyt 
ígérni könnya, de meg...artanl 
sem lett volna nehéz. A „feJp. 
dékeny rendezők" .azzal véde
keztek. hogy ők úgy gondolták, 
hogy a versenyre nevezők ma.ld 
hoznak magukkal rollert. Ez 
sem egy elképzelhetetlen dolog. 
de erről viszont trtes!tenl kellett 
volna előre az apróságokat. 

Az apróbb hibál<iat elkerülhet
te volna .a rendezőstg, s akkor 
még Jobban sikerült volna a 
sportünnepély. Legnagyobb di
cséret az1rt illeti e re,nde-z6ket, 
hogy a 350 résztvevő közQl kö
zel 250 vidéki sportoló volt. 

Nívós kultúrmíioor zárta be az 
ünnepségeit. melyen a vasutas, 
postás és szál!!ló Qzemek kul
lúrgárdál ragadtatták tapsra a 
közben háromezerre nőtt nézó
sereget. 

A nagy többség megelégedés
sel hagyta el a Sport utoal pá
lyát. A versenyzők színvonalas 
küzdelmet vívtak, a nézl5k Jól 
szórakoztak, s reméljük, hogy ,a 

rende-zök Is tanultak a tap,asz
taltakból. 

20. Forma. 2 1 .  Névelő. 22. Erdé
lyi folyó. 23. Betű fonetikusan. 
25. Vissza: korszak. 26. Az egyik 
szolgálati áq. 32. A felső fok 
képző.te. 33. Vissza: olasz tűzhá
nyó (ék. Cel.l. 34. Kártyalap. 35. 

Haiózható csatorna. 37. Lapunk egyik rovatának elme. 39. Török férfinév. 41/a. Megzörrent. 44. Pao!rmérték. 46. Eszme. 47. J;!szaki férfinév. 48. Növény. 49. Húzat. 51. Tél! csapadék. 53. A mczdo•1vvezet6 örül. ha Ilyen a pálya. 55. Indulatszó. 56. Híres ri.émet filozófus volt. 58. Vissza: 
én. olaszul. 59. Jégharlan_glér61 
híres. 61/a. Vllál!hlrü vízesés 
65. Orosz név. 68. Másodrészek: 

73,. Eiegv. 74. Női név. 75, Járd
muJavítóban dolqozjk {a 14. kockába kcttösbelü). 

füqqöloqes: 1. Svéd pénz. 2. 
Ilyen rádió is van. 3. É»ekel. 4. 
Virág. 5. Ilyeu fa is van! 6. Jó„ 
szfvú i;:;.!ic. 7. Ta.siadószó. 8. Al„ 
lomast rendez. 9. Tettvágy. 10. 
Búzában YM. 1 1 .  Gabona betaka
rítási. 1 2. Háromötöd pózna. :;:3, 
Női név. 3-i. Locsol. 26. Ranl!
jelzö. 27. Berézett nöl 11év. 28. 
Csehszlovák hegység. 29. Lássa. 
�o EcléPV. � l .  Betű. 31' Dc' . . , 
közet. 37. Ló teszi. 38. Er6s. 
keverve. 39. J;:iösdi. 40. Szólít. 
41 .  Holland sajt. 42. Hires fran
cia fürdőhelv. 43. űlünl< raita. 
45. Ilyen horo2 is van. 48. Sport� 
szerU lde�en szóval. 50. Nemzet
közi Ollmol,al Bizottság. 51.  Haza 
fele. 52. Színesfém. 54. Kfgyó
faJta. 56. Ét>ítésl anya.e:. 57. 
Vissza: a fo_c:alom egyik faJtála. 
59. ..Elökelö' nők. 60. Ellentétes 
kötőszó. 61. Ju.c:oszláv város. 62. 
Ilyen edénv a oohá1·. 63. Portu, 
gál gyarmat Indiában. 64. Ajka 
vanl 66. Müveltető képző. 67. 
Nem ftrti. 69. Falevélnek van. 
70. Csak. németQI. 7 1 .  Es . . .. 
ünnepsél! (3. kockába kettősbetül. 
72. Re'ldszah4ly Caita. 

BekUldendö: vfzszintes 1, 26, 
75, füJ;!gó!eges 6. Beküldési ha
táridő: an.e:..isztus 10. A hely�s 
megfe.ltű?c között könyveket sor• 
sorunk ki 

A XU-es számú keresztrejtvény 
helyes me,gte.l tése: Vasútüzemi 
értekezlet. Vlse,gTád-Na,gymaros. 
A termelési rclelós. Anyák konJ?· 
resszusa. öntvénytlsztftó. 

Könyvet nyerték: Pócza Gyulá
né fótrod.1kezelö. Sopron GYSEV 
IR"az�atósá,g, Yilr-'!a György vez. 
kal., Ves.&Prérn, Cserhát utca 3. 
Komoli László Vatauz, Budanest. 
IX„ üllői út 101. Fövenyes! 1st, 
ván, Szikszó. vasútállom:ts. 
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XLVIII. ÉVFOLYAM, 32. SZ. 

A VA S U TA S  D O L G O Z () K  UNNEPE Vasutasnapi műszakkal 
lrta : Gásp6r Sándor, a Vasutas Dolgozok Szakszervezetének elnöke az őszi forgalom ió előkészítéséért 

Ű tödik esztendeje ünne- sétől eltelve köszöntjük mi, 
peljük a vasutasnapot magyar vasutasok dolgozó né

,augw;ztus második vasárnap- pünket, munkásosztályunkat, 
'ján, dolgozó népünk, pártunk dicsőséges pártunkat, Kor
megbecsüléseként. Ötödször mányunkat. A vasutas becsű
jönnek össze Budapesten és a let azt követeli tőlünk, hogy 
vidéki gócpontokon a külön- még az eddiginél is eredmé
féle területen dolgozó vasuta- nyesebb munkával bizonyít
sok. hogy a szállítási munká- suk · méltók vagyunk a vas
ban szerzett érdemeikért meg- utasnapra, érdemesek a to-
kapják a méltó elismerést. vábbi megbecsülésre. 

A magyar Yasulasok a ne- A vasutasnap mérföldkő. 
.gyedik vaEutasnnp óta munká- l\fondhatni: munkánknak dan
jukkal beb•zonyitotrák, hogy dárja csak a vasutasnap után 
méltók a megbecsülésre. 7,1 követl�ezik.. Az ünnep fénye, 
szuzalékkal több árut s7.állí- csillogása rávetődik arra az 
tollak mint a megelőző évben. útra is. amelyen haladnunk 
ami még több odaadást, -:nég kell. Azon a't úton, amely a 
fokozottabb helytállást köve- márciusi határozat végret!aj
tell. tása �zempontjából döntő mó-

Hogszú volna feborolni az don emeli a vasúti munka 
eredményeket : va,,utasaink el- termelékenységét, a vasuti 
végezték az őszi, léli szállítási technika állandó fejlesztésé
ieladatokat, s egé!'zében meg- nek, tökéletesítésének és nem 
feleltek népünk, pártunk bi- utolsó sorban az új technika 
zalmának. Hogy mennyire igy széleskörű alkalmazásának út_ 
�·olt, mi sem bizonyítja job- ján. 

ban, mint hogy a íelszabadu- Szakszervezetünknek arra 
lásuok t izedik évfordulójára kell törekednie, hogy munká
kezdeménreze!t ver�eny egyik jávai alapvetően járuljon 
gyözteseként a ferencl'árosi hozzá a termelékenység növe
csmnöpont nyerte el az egész léséhez, pártunk márciusi iha
vasút dolgozóinak dicsőséget tározatának végrehajtásához a 
jelentő felszabadulá,;i serle- vasut területén. Nem kisebb 
get. ts mo�t. közvetlenül a feladat ez. mint a szakszerve
vasutasnap előtt. i.smét ott \''l.n- z':ti aktivá� tízezrei segítsé
nak az élen a mi derék Mis- geve1 vegrehajlani a ,·asút
ko!c iillomú.,i, Szo}noll: fütöhá- üzemi étJekezl�t határozatait. 
zi. htdm11hel11i dolgozóink. aki- olyan munirntegyeJmet, olyan 
ket első fé'évi n1Un!,ájL1k tecihnikai színvonalat terem
alapján a Minisztertanács és teni. ol.van !'elfogást kialakí
a SZOT vándorzászlajára ja- tani. amelyekkel együttesen 
vasolfunk. Ott van az az öt- hiánytalanul eleget tudunk 
,·rnkilenc élüzem. amely a n. tenni kbtelezettségeinknek. 
negyedévben elnyerte az él- ff a . .. közelebbről szemlél-üzem kitüntetést, ott ,·annak Juk ezeket a kérdéseket élen.iáró dolgozóink, sztahano- látnunk kell. hogy a vasúti' viWiink. munka termelékenységének fo-
A vasutas dolgozók terme_ lrnzásátóJ függ, hogy sikerrel 

lési sikereiket a párt oldJuk meg pártunk III. kong
irányítá,:úvaJ érték el. Erötel- resszusa és a márciusi párt
je,en segítette munkájukat a 11atár0zatok által megszabott 
Központi Vezetőség márciusi feladatokat; azt, hogy a vasút 
határozata, az az eltökéltség. területén is lerakhassuk má
hogy pártunk vezetésével, cél_ sodik ötéves tervünk a!ap
kitüzésein k maradéktalan meg- Jalt. 
l'alósításával győzelemre vi- Nyilvánvaló, hogy a vasúti 
szik a vasútra háruló felada- munka színvonalának emelétokat. se, eredményének fokozása 

Munkásosztályunk élcsapa- nem csupán szervezési kérdés, 
ta. a nép kormánya jelentősé- !hanem döntően politikai fel
géhez mérten nagy figyelem- adat. A szakszervezetnek a 
mel kíséri a vasutasok munká_ párt trányitásával élen kell 
íát, értékeli eredményeit. Mi járnia atekintetben, hQgy moz
sem bizonyítja ezt jobban, mint gósító erejét és nevelő m\l'll
az a tény, hogy az elmúlt év káját fokozottabb mértékben 
leforgása alatt munkm:iszo- felhasználja a szocialista mun
n�•ai� és életkörülményeik ja- kafegyelem megszilárdítására, 
':;a.sara államunk sok-sok mil- a munkaverseny, az újító_ és a 
liot áldozott. A havidíjas vas- Sztahanov-mozgalom fejlesz
utasok fizetését é\'i 108 mülió tesére, a dolgozók szakmai és 
forinttal emelték. Megszüntet- kulturális színvonalának eme
ték a második területi bércso- lésére. 
portot és új, igazságosabb ala- Hogy a vasút technikai szín_ 
pokra fektették a vontatási és vonalának fejlesztésében, az új 
forgalmi szolg�lat dolgozói kö- technika és számos szovjet 
zött egyenetlenséget szító pré_ tapasztalat bevezetésében, al
miumrend,zert. Munkakörül- kalmazásában sikert érjünk 
ményeiket :íavították az újon- el. nem elegendők a korszerü 
nan létesített biztosító beren- gépek, biztosító berendezések, 
dezések, az új Duna-híd és vágányfékek, a mozdonyrádió 
számos kisebb-nagyobb új lé- stb., hanem olyan embereltr� 
tesítmény. is szükség van, akik megtanul-

Folyamatban van egész sor ták ezeknek a gépeknek a ke
építkezés, mint a hatvani és zelését és készségük van arra, 
g-,1őri áUomás, a budakeszi sza- hogy a maguk területén !ej
natódurn, a péceli beteggon- lesszék a már meglevő teclh
liozó, a Já,,or utcai éjjeli sza- nikai és gyakorlati tapasztala
naiórlum. Milliókba került a tokat. Arra kell törekednünk, 
MAV Kórház új tüdö- és rönt- hogy még az eddigieknél is 
gen osztálya, a szombathe- erőteljesebben gondoskodjunk 
lyi, debreceni és pécsi rendelő- a dolgozók szakmai képzettsé
intézet, a 'hat budapesti fogá- gének állandó emeléséről. 
&zati rendelő a harkányfürdói Nem kell különösképpen bi
gyógyház, a hatvani és midkol- zonygatni, hogy - ami ezz�l 
ci bölcsőde felépítése. Mind- szervesen összefügg - a mu
ezek eleven erővel bizonyít- sw.ki fejlesztés elhanyae;olása, 
lák, hogy pártunk és kormá- az új technika, illetve techno
nyunk egy pillanatra sem fe- Jógia alkalmazásának elodá
ledkezik meg vasutasainkról, zása a vasútüzemekben is 
s�ceti, t:e�süli őket és ennek a.nyagpazarlást, munkaerő fe
azarnoo tanújelét adja. 

1 
csérlést jelent, s hátrányosan 

Az '.lt0,lik v
_
asutusnap ün- befolyásolja a termelékenység 

nepe küszöben, a sze- és az önköltség alakulását. A 
tet� melegével es a !hála erzé- ,,Népszava", a magyar szak-

szervezetek központi lapja . na
gyon helyesen írja ezzel kap
csolatban: ,,Az ember tenné
szetesnek tartja, hogyha gyors
vonaton utazhat, nem 'kívánja 
vissza a lovas postdkocsit s ha 
fénycsővel világíthat, senki 
sem használ helyette petróle
umlátmpát." Ma még nálunk is 
sok vezető mond ellent ennek 
az ésszerű logikának, amikor 
saját munkaterületén a saját 
felelősségére kellene lomtárba 
,·agy múzeumba helyezni az el
avultat, átvenni és alkalmazni 
az újat. 

A vasutasnap lelkesítő ere-
je győzze le a konzer

vatívizmusl. a bürokráciát a 
vasúton is. ne féljünk az új. s 
ezek között elsősorban a már 
bevált szovjet tapasztalatok és 
technika bevezetésétől, ne fél
jünk elszf!kadni a régitől, a 
megszokottól. Műszaki veze
tőink támaszkodva az élenjáró 
dolgozókra. bátran valósítsák 
meg műsz:ikfejlesztési tervei_ 
ket. műheiyeink, járóműjaví
tóink. fűtőházaink. de a többi 
szakszolgálati helyek is lép
jenek a gyorsabb technikai 
haladás útjára. karolják fel az 
újítómozgalmat, biztosítsanak 
széleskörű tapasztalatcserét és 
gondoskodjanak arról, hogy a 
jó újításokat rövid időn belül 
bevezessék. Olyan kulc,; ez 
:1me!fye1 kitá;'l"latjuk a vasűto� 
a páratlan lehetőségek kapuit. 

Az őszi forgalom lebonyolí
tása minden vasutas dolgozó 
becsületbeli ügye. csakis együL 
lesen tudunk megfelelni a meg_ 
növekedett feladatoknak. Ah
hoz. hogy többet, jobban és 
gazdaságosabban szállítsunk, 
ahhoz, hogy valóraváltsuk a 
vastttüzemi értekezlet együt
tes ülésének irányelveit. - a 
vasúti munka színvonalát fel
tétlenül emelnünk kell. 

A műszak elsö napján liílteljesíteUék a vállalást 

Budapest-Ferencváros állo- és brigádja a fajlag06 kocsi
más dolgozói a budapesti igaz- mozgatásban a 107 százalékOs 
gatóság őszi forgalmi értekez.. vállalással szemben 124 száza
lete után elsőnek !határozták lékot értek el. Zimiínyi Frigyes 
cl, hogy kéthetes vasutasnapi forgalmi szolgálattevő, vala
mú.sza7cka.t ünneplik augusztus mint Sára Gábor kocsimester 
14-ét, és a műszak fokozott és brigádja ugyanekkor a ko
munkájával egyúttal előkészí- csitartózkodásban 1 12  százalé_ 
tik az őszi forgalom megindítá- kos eredményt mutathatnak fel 
sát. A ferencvárosi dolgozók a 105 százalékos vállalással 
figyelemre méltó vállalásokat szemben. 
tettek az ünnepi műszakra, an_ A ferencvárosi fűtőházban 
nál dicséretesebb eredmény, is kiemelkedő teljesítmény szil
hogy a kocsimozgatásban és a letett. Kreiber Béla. mozdony_ 
kocsitartózkodásban a vállalást vezető, Csik.ász László és Ho
már a műszak első napján, bánsz>ka László fűtök 411--444. 
augusztUs l-én túlteljesítették. számú mozdonyukkal a terve
Ezen a napon Szebeni Sándor zett 6130 tonna helyett 7589 
forgalmi szolgálattevő. S:::alai 

I tonna súlyt továbbítottak, am; 
József kocsimester és brigádja, 23 százalékos túlsúlynak felel 
valamint Ambrózi kocsimester meg. 

A pályafe,intar!ási szakaszokon is 
jól kezdődött a műszak 

A pályaíenntartási dolgozók A terézvá:rosi pályafenntai--
:s kiváló teljesítményekkel ké- tá.Ji fő,iökség dolgoz6i közli[ 
szülnek a vasutasnap megün.. Cso'Tba Károly kövezőt illeti neplésére. A Budapest-József- dicséret 155 százalékos 1eljesívátosi pályafenntartási főnök- téséért. Szlovák .M'átyeí& és briség I. szakaszán Zavarkó Ba-
lázs é,; brigádja kitérő- és vá_ gádja talpfacserélésben ért el 
gányszabályozá,nál 139 száza- 1 32 százalékos kiváló ered
lékos teljesítést ért ei. Pósa- ményt. 
t·ári Béla p:íl�•ame,ter Kőbá- Az ó-mw/{Oki piiljpfenntar
nya-fel;;ö fenntartási tervét 101 

1 
t. ási fimök!ég II. szakaszán 

szRzalékra teljesítette, a külön_ Szabó József és hrigádja talpfafele költségeket pedig 19 sza- cserélésnél 120 százalékos tel-
2alékkal csökkentette. Jesítménnyel büszkélkedhet. 

IJ[ég jobb rakodási idöt és kocsikihasználást! 

A kereskedelmi szolgála, 
dolgozói a rakodási idő csök
kentéséért és a jobb kocsikl
használásért indítottak harcOi 
a vasutasnapi műszakban. Ege" 
állomáson Szamosvölgyi Ferenr 
raktárnok rakodási-idő tervét Az ötödik vasutasnap ün- 122 százalékra. kocsik:Jih.aszná.. nepségei. lendületet adó ereje lási tervét 109 százalékra telJearra köteleznek bennünket, sítette. Miiller István szállítminden becsületes vasutast, 

hogy képességeinkkel, erőnk mányozó munkás és brigádja a 
megfeszítésével dolgozzunk a 

vállalt 108 százalék !helyett 1111 
tavalyinál nagyobb őszi és az sz��lékra telje�ítette_ szá;lítát 
azt követő téli szállítások za- ter_vet. Az Ó�d allom�s - l;tsza
vartalan lebonyolításáért a 11:aba tartozo Nagy I:M�lo rak-

áruk feladásával kapcsolatos 
előzékeny munkájukkal lelhe. 
tővé tették a tatabán:yai bánya_ 
vidék zöldséggel és gyümölcs
csel való böséges ellátását. Kü
lön kiemeli a levél Mohács ál
lomás rugalmasságát. amelyet 
a meggykampány zavartalan 
lebonyolításában tanúsított. Az 
állomás dolgozói a vasutasnapi 
müszakban . vállalták, hogy a 
kocsikibasználást l08-ró1 12-1-
re, a kocsikirakást 106-ról 
110-re emelik, a kocsitartózko
dási időt pedig 104 százalék he
lyett 107 százalékra teljesítik. 

iillják -adott szavukat. Ezt bi
zonyítja júliusi eredményeik: 
közül a 243 túlsúlyos vonat, 
amellyel 49 915 tonna túlsúlyt 
továbbítottak. ötven 1000 ton
nás vonat megtakarításának 
felel ez meg és a Pécs
Dombóvár közötti űtban vonat
kilométerben számítva 113 750 
forint megtakarítást jelent. A 
túlsúlytovábbításban kitűntek 
Sz.'igeti Rudolf mozdonyvezető 
és fűtői, akik 16 túlsúlyos vo
natot továbbítottak 3910 tonná
val, Győri-Kis István mozdony
vezető és fútöi, akik 1 5 túl
súlyos vonatot vittek 130 szá
zalékos átlagte1íheléssel. A már 
Ismert élenjáró mozdonyveze
tők mellé felsorakozott Gyulai 
Imre fűtőivQJ. Nekik 11 túl
súlyos vonatuk volt, átlag
terhelésük 128 százalék. Pél• 
dájukon felbuzdulva a vas
utasnapi műszak alatt a többi 
mozdonybrigád is harcba száll 
a túlsúlytovábbításért. (Várnai 
László Leve!,éból.) 

A jó munkát 

még jobbal tetézik" 
Miskolc - személypályaudvaT 

dolgozói elhatározták, hogy a 
júliusban elért 118 százalékos 
kocsitartózkodást az augusztus 
l-én kezdődő vasutasnapi mű.. 
szak alaft 129 szát.alékra, a 105 
százalékos fajlagos kocsimoz
gatást 108 százalékra, a vona
tok 108 százalékos menetrend
szerinti indítását 110-re. a 102 
százalékos átlagos temelést 105 
százalékra teljesítik. A mis
kolci dolgozók eddig az ev 
minden hónapjában túlteljesí_ 
tették az élüzemszintet és az 
egészséges versenyszellem, a 
gyözniakarás már annyira vé
rükké vált, 'hogy ennek a vál
lalásnak túlteljesítését is győ
zik erővel. Bizonyítja ezt, hogy 
a müszak első napjaiban az tiL
lomás !kocsitartózkodási tervét 
121 százalékra t.eljesítették. A 
versenyben kitűnt Kiss II. Pál 
és Nagy II. Béla vonatvezető, 
CihaiGábO'l'vonatkezelő. Mind
hárman 18 hónapja tartják a 
sztahanovista szintet. Az állo_ 
mási dolgozók közül Kardos á b1 tá t 1 'gr h • .• , tarnok rakodási 1de3enek telJe-P_ ; 1a roza O t, ve e �J,a- sítése 108, Kiss Imre raktárnok saert. , a gazdasagosl;-b1;>, . 1;>1zto- kocsikihasználási tervének telsabb es gyorsabb sz,a!lltasert -: jesítése 105 százalékos. M�egy magasa1?b, v<:5uh techmika, 

1 
kolc-Gömöri pályaudvar dolgoszínvonal elereséert. zói FarkM Lá..szUi raktári mmi-

243 túlsúlyos vonat József sztahanovista forgalmí 
, . szolgálattevő, Tasi István for-

Az ötödik vasutasnapon a kás DISZ-brigádjára büszkék. 
vasutasságot ünnepli a magyar Farkasék 118 százalékos válla
?�lgozó nép, .. de ez az ünnep lásukat 143 százalékra teljes1-
1rntelez. Kotelezi a vasutas tették. 
dolgozókat, hogy az eddigi ta
pasztalatokat hasznosítva a 
további munkában, mozgósít
sák dolgozótársaikat a nagy 
ószi szállítási feladatok meg
valósítására, a további felemel
kedésünket biztosító célkitűzé
sek valóra váltására. 

Elismerésben részesültek Mo

hács állomás forgalmi és keres_ 
kedelmi dolgozói. A Tatabányai 
Zöldség-Gywmölcs Vállalat I 
számú kirendeltsége levélben 
köszönte meg nekik hogy a 
pontos kocsikiállításokka1 és az 

Vidám apróságok 

A Szolnoki JáróműJavitó bölcsődéjében képzett qondozónök ápolJák 
a vasutas csemetéket. 

(Kovács Géza felv.J 

ffa r:p;y hónap eredmenye1n galmi szolgálattevő Töriik Jó-, kereszj:iil nézzük a pécsi fűtő- zsef, Hegyesi Ti�r, Németn h_áz dolg_ozóinak a vasutasnap 
I 

László sztalbanovista kocsimes
�JSzt:l:tere tett felajá_nlás� te!- t�re_k és brigádjaik kezdték kiJesítéset, meg kell állapítam, tunoen a müszakot. (Kovács 
hogy a dolgozók becsülettel Gyula leveiéből.) 

Naponta neg,· irán.y11onat, kettö túlsúllyal 

ez ideig mindennap teljesitet• 
ték. (Hontvári József leveléből.) 

Amivel még tarl<nnak 
a dombóvári VO.futasok 

Dom.bóv4-r államá,11 dolgozói 
jó eredményeket értek el az 
őszi forgalomra való készülő
dés során. Szép az eredmé
nyünk az anyag- és energia• 
takarékosságban. Júniusban 
7235 forinttal kevesebb értékű 
áramot fogyasztottunk az enge_ 
délyezettnél. Az egy kocsira eső 
tolatási idő csökkentésénél a 
megtakarításunk 92 OOO forint. 
A balesetekből származó kárt 
0,25 százalékról 0,09 százalékra 
csökkentettük. 

Budapest-SO'Toksárt úti állo
más dolgozói a napokban át
vizsgálták a 20 budapesti nagy_ 
üzem versenyfelhívásához való 
C'satlakozásuk soran tett válla
lásukat, és úgy találták, hogy 
ezeknek a vállalásoknak alap
ján nem tudnak megfelelni a 
követelményeknek. Ezért a 
vasutasnap tiszteletére elhatá
rozták, hogy módosít;ák fel
ajánlásaikat. A tehervonatok 
terhelését az eddigi 105-ről 
106-ra, a kocsikifutást 104-röl 
105-re, a kocsitartózkodást 101-
ról 102-re, a kocsikilhasználást 
103-ról 104 százalékra vállal
ták. A fajlagos kocsimozga
tásra tett felajánlást meghagy
ták az eredeti 107 százalékos 

Nem teljesít.ettünk ellenben 
több más, fontos céM-itíízést, 
Le<naradtunk vonataink terheszinten, de vállalásukat meg- lésének növelésében is, egyedül toldották még azzal, hogy az a Kossuth-brigád ért el 99 szá

idegen kocsi!k tartózkodásának zalékos eredményt, a másik két 
csöldkentését 110 százalékra tl?Z- forgalmi brigád csak 95 száza
Jesítik. Megfogadták, hogy . az lékra �eljesített; �ervét. A tP• 
augusztus l-én megkezdett !'14ra�k pótlásara van mér:, 
vasutasnap; műszak alatt na-

1 

idő. K01;e�senek ez mindent a 
. , . dombóvan vasutasok, hogy a ponta négy 1raflYV?na� _mdf_ oosuta.sn.api műszak segítségé; tanak. ebből ketto túlsullyal vel törlesszék adósságukat, 

közlekedik. Ezt a vállalásukat (Potyondi• József leveléből.) 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

A DISZ pártirányítása a ferencvárosi fűtőházban 
�köei IÉ IL IE T 

----------aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.___) 
Mihez is lehetne hirtelené• szabadulási verseny, DISZ

ben hasonlítani a ferenc- kongresszus, VIT-anüszak. 
városi fütőház DISZ,szerveze- Ilyenkor nagyszerű eredmé
tének munkáját? Talán egy nyek, pompás teljesítmények 
futó edzéséhez: rövid vágták, születnek, a fiatalok híre be
melyeket lassú, kényelmes járja az országot. Altalában a 
futás vált fel. Igen, i!yenfor-

1 

fellángolás, a rövid lobogás a 
ma a DISZ élete a ferenc- jellemző a DISZ-szervezet 
\·árosi fűtőházban. A vágták életére, amelyet szürke, 
a különböző kampányok: fel- eseménytelen hetek követnek. 

dolgoznak a fiatalok a ko
C3iműhelylxm, a mozdony· 
műhelyben", ,,mit tesznek a 
széntéri fiatalok a szerelési 
idő csökkentéséért?", ,,hogyan 
folyik a DlSZ-ben a szeroe
zeti élet, a 'kulturális, a haza
fias nevelés" és ehlhez 
hasonló részletek. Napirendre 
lehetett volna tűzni azt is, 
hogyan hajtják végre a fiata
lok pártmegbizatásukat (tag
toborzás, brigádszervezés), 
milyen nehézségek vannak a 

Határállom·ásaink nemes vetélkedése 
Írta: Eugen Vrha, a „Za Sociaysticku Zeleznicu" szerkesztóje 

Minden párttag lelelós az iljús6gért 

Tíz éve baráti szálak fűzik 
testvéri kötelékbe a két szom
szédos állam - Csehszlovákia 
és 1\11.agyarország dolgozóit. 
Gazdasági és kulturális kap
csolataink állandóan e..'i5s!;1öd
nek, hiszen országaink do�o
zóit közös érdekek és célok 
kötik össze, olyan célkitűzések, 
amelyekért érdemes erőfeszí· 
téseket tenni. Ilyen közös 
ügyünk: a szocializmus építé
se. ts hogy miként halad ez 
nálunk vagy Magyarországon, 
ez a két állam közötti állan
dóan növekvő vasúti forgalom
ból is kitűnik. 

Ilyen időben még egy tag
gyűlés összehívása is nehéz· 
séget jelent. Legutóbb például 
kétszer is elmaradt a taggyű
lés érdektelenség miatt. 
Mindössze 8-10-en jöttek ösz
sze. S ekkor a pártszervezet 
segített. Munkához láttak a 
népnevelők, a pártbizalmiak, 
még az alapszervezeti párt
vezetőségi tagokat is ott lehe
tett látni a fiatalok kö!ött. 

A DISZ-taggyúlés sikerült. 
Ott volt a fiatalok többsége. 
l\le!ivitatták a legfontosabb 
feladatokat, számos hasznos 
javaslat született. Fontos ta
nulság ez, érdemes elgondol
kozni rajta. Bizonyítja, hogy 
a DISZ eredményeihez elen
gedhetetlen a párt segítsége, 
vezetése. Ez a vezetés külön· 
bözik a többi tömegszerveze
tekben kialakult módszerektől. 
A DISZ a párt ifjúsági szö
vetsége, a D ISZ-re közvetle
nül érvényesek a párt hatá
rozatai. A pártnak úgy kell 
foglalkoznia a DISZ ügyeivel, 
mint a párt ügyeivel. A párt 
ügyévé viszont csak úgy válik 
az ifjúság munkája, ha min
den pál"ttag - függetlenül be
osztásá tói - felelósséget érez 
az ifjúságért és minden erejé
vel segíti az ifjúsági szervezet 
munkáját. Ezt a feladatot 
nyomatékosan hangsúlyozza az 
ifjúság közötti munka meg
javításáról szóló 1955. május 
27-i központi vezetooigi hatá.. 
rozat. 

Ha a DISZ munkájának 
eredményeit és hibáit keres· 
11ük a ferencvárOISi fűtőház
ban, a DISZ pártirányításá
nak problémáihoz jutunk el. 
:erdemes ezt közelebbről meg
vizsgálni. A fűtőház párt
végrehajtóbizottsága a május 
27-i központi vezetőségi ha
tározat után megvitatta a 
DISZ munkáját. A hozott ha
tározat többek között azt tar
talmazza, hogy az alapszer· 
vezetek közvetlen segítséget 
nyujtanak a tagtoborzáslhoz és 
új ifjúsági brigádok szervezé
séhez. 

A !határozat után fellendült 
a munka. Rövidesen 30 új 
taggal szaporodott a szervezet 
és tíz új brigád alakult. Köz
tük van a mozdonyfiók
műhelyből Kelemen Imre bri
gádja, amelyről a művezető 
sokatmondóan jegyezte meg: 
,,Le a kalappal előttük". Köz
tük van Jakab Gyula és a 
La.zányi-mozdonybrigád, amely 
bár brigádnak régi, de most 
született újjá, most ér el is
mét kimagasló teljesítménye
ket. 

milyen módon lehet a fiatalo
kat tagjelöltté nevelni, milyen 
megbízatásokat adjanak a 
fiataloknak, melyek végrehaj
tása során azok fejlődhetnek, 
formálódhatnak. 

A pártszervezet 12 ifjú 
kommunistát irányított DISZ
munkára. Azóta két hónap 
telt el, de ezeket a fiatalokat 
még nem hívták össze, nem 
számoltatták be. Ezek a fia ta
lok magukra maradtak, egy 
darabig dolgoztak, de miután 
nem ellenőrizték munkájukat, 
csökkent munkakedvük. Az 
lett volna a helyes, ha a 
pártbizottság a DISZ-vezetö
séggel közös értekezleten 
megbeszéli, hogy az átadott 
párttagokat. milyen feladatok
kal bízzák meg. Helyes lett 
volna 4-6 hét után a DISZ
ben dolgozó párttagokat 
aktfvaértekezletre hívni és 
ott megbeszélni velük a 
tapasztaltakat, megismerni 
ne'hézségeiket, kívánságaikat 
és azt, hogy milyen segítség
re van szükségük. Ha nem 
volt mód aktívaértekezletre, 
hasonló eredményre vezetett 
volna, ha a taggyűléseken 
egyet-egyet beszámoltattak 
volna közülük arról, hogy mit 
dolgoznak, hogyan teljesítik 
pártmegbizatásukat. 

Pártmegbízatást 

végrehajtás során. 
Természetesen nem elég 

egy-egy ilyen témát napirend
re tűzni. Biztosítani kell azt 
is, hogy a munka eredményes 
legyen. Jó módszer erre, ha a 
beszámoló elkészítésével meg
bízzák a DISZ vezetőségét 
és ugyanakkor a pártbizott
ság tagjaiból alakult brigád is 
felülvizsgálja a napirendre 
tűzött tevékenységet. 

Szó volt arról, hogy ne csak 
a pártvezetőség, hanem vala
mennyi párttag érezz,,,.n fele
lősséget a DISZ iránt. A tag
gyűléseken beszéltek erről, de 
az ilyen kevés eredményhez 
vezet. 

Hogyan lehetne mélyíteni 
ezt a felelősségtudatot? Nagy
ban hozzájárulna e'hhez, ha a 
pártszervezet közös rendez
vényeket rendezne a DISZ
szel. A taggyűlésen beszámol
na a DISZ-titkár a szervezet 
munkájáról. Ha a párttagok 
ezt megvitatnák, mindjárt 
nagyobb felelősséget érezné
nek és hathatósabban segíte
nék a fiatalokat. 

A DISZ pártirányítá5ának 
számtalan módszere van és 
mindegyik hozzájárul ahhoz, 
hogy az ifjúsági szervezet 
munkája egyre szervezettebb, 
lendületesebb és állandóbb 
Legyen. A ferencvárosi fútö-

a DISZ-nek ház DISZ-szervezetének idő-
' szakos eredményei azt bizo-

Hiba az is, hogy a már em- nyitják, hogy a fiatalokban 
lített pártbizottsági ülés óta sok érték, tetletség és !elke
nem volt napirenden a DISZ sedés van. Az idószakos ered
munkája. Különösen az lett ményeket helyes állandósítani, 
volna eredményes, ha részle- de ehhez elsősorban a párt
teiben megvizsgálják a DISZ Irányítást kell elmélyültebbé, 
munkáját, például: .,hog11an konkrétabbá tenni. 

1953-ban a sturovói és a 
szcbi vasutasok szocialista 
szerződést írtak alá. Céljuk az 
volt, hogy megjavítsák a két 
határállomáson a vasúti szol
gálat ellátását. Kötelezték 

magukat, hogy a vonatokról 
egymást idöben értesítik: a vo• 
natelemzést legalább két órá
val a szerelvény indulása előtt 
megadják. A vonatoknak a be
járati jelzőknél történő feltar
tóztatása meg.szüntet.ésére kü
lön versenypon tot állapítottak 
meg. Megegyeztek abban, 
hogy a tervüket 1953. első ne
gyedére tíz 67.ázaíékkaI túltel· 
jesitik, hogy megszüntetik a 
fuvarlevelek és a küldemények 
elválasztását és végül, hogy 
kulturális téren is együttmű
ködnek. 

A csehszlovák vasutasokkal 
folytatott rövid beszélgetésből 
is kitűnik, hogy tudják és ér
zik: a határon túl nem ellen
fél, hanem a testvéri magyar 
dolgozó nép él, a Jl.faU11ar Dol
gozók Pártjának vezetése alatt 
élén a szeretett Ráko� Máty� 
elvtárssal. A népi dernokra· 
tikus Mazyarország - ér7-Ödik 
beszédükból - őszinte bará
tunk. Ezt támasztja alá a ma
gyar vasutasok magatartása 
i&. 

---------•••-----------

Öszi forgalmi megbeszélést tartottak 
a vasút régi, tapasztalt dolgozói 

Néhány nappal ezelőtt ifjú 
vasutasok töltötték meg a Le
nin körúti kultúrtermet s tet
tek fogadalmat. hogy minden 
erejükkel segítik az őszi for
galom sikeres lebonyolítását. 
Ha most végigtekintünk a zsú
folt termen, őszbeborult feje
ket látunk s az elnöki emel
vény felett a következ.ő fel
iratot olvashatjuk: ,,üdvözöl
jük több évtizede sza1,gálatot 
teljesítö dolgozóinkat, a vasúti 
munka biztos támaszait.'' Az 
ország minden részéből gyűl
tek össze �rre az értelt�z,.-•, e 
a vasúti m_unka tapasztalt, 
idős harcosai. hogy ;;z. ujabb 
nagy harci feladat, az 5SL, 

fo1·g1.lom előtt megbeszéljék a 
felkészülés eddigi ere-lmé
nyeit és a további tee'.1dóket. 

Bognár Imre elvtárs, a vas· 
út politikai fő01Sztály vezetője 
üdvözlő szavaiban azzal a ké
réssel fordult az értekezlet 
részvevöihez: nagy gyakorla
tuk során szerzett tapasztala
taik közlésével adjanak segít
séget, tanácsot a vasút politi
kai és gazdasági vezetőinek, 
járuljanak hozzá az irányítás 
magasabb fokra emeléséhez. 
Legyenek tudatában - mon
dotta -, hogy államunk, pár
tunk' most is biztosan számít 
kiforrott tudásukon alapuló 
jó munkájukra. 

Az „öreg" vasutasok legyenek példaképei 
a fiataloknak 

sem nélkülözhetik a harcok
ban megedződött idősebb vas,. 
utasok tapasztalatait. A ma
gyar vasút jó hírnevét - mon
dotta - az öreg vasutasok 
kovácsolták szilárddá. most 
az a feladatuk. hogy a fiata
lokból neveljenek olyan Vé'.S
utasokat. akik továbbra is 
meg tudják őrizni vasutunk 
hírnevét. 

Rétfalvi József (:eszaki 
Járóműjayító) ardl beszélt, 
hogy az id&ebb dolgozók is 
híven követik pártunk irány
mutatását. A párt vezetőszere
pét - mondotta - érvényesít
sék az alapszervezetek is. te
kintsék fontos feladatuknak a 
termelés pártellenórzését. 

Több hozzászólás után Lind 
ner József elvtárs. a 8. szak
osztály vezetője, az új munka-

Turba Sándorné, a 4. szak- Kiss JáTUJs (Hatvan fth.) módszerek minél szélesebbkö-

A pártlhatározat megvalósí
tása érdekében a pártbizottság 
12 fiatal párttagot küldött 
DISZ-munkára. A fer,ti ered
ményekben vitathatatlanul 
szerepük van ezeknek a lel
kes ifjú kommunistáknak .. El
mondhatjuk, hogy a pa�t
végrehajtóbizottság ülése utan 
fellendült a DISZ-mµnka, 
megkezdődött a „vágta". 

osztály helyettes vezetője, be- fel�z5lalásával fol�·tatódott az rű alkalmazására hívta fel a 
számolójában az őszi forgalom értekezlet. Elmondotta, hogy figyelmet. majd hangsúlyozta, 
feladatainak ismertetése so- 1917 óta dolgozik a vasútnál, hogy az ószi forgalomban tör
rán utalt arra. hogy nem ele- apja negyven évi vasúti szol- vénnyé kell válnia az elegy
gendő a felkínált áru további- gálat után vonult nyugalom- továbbítási rendnek. Kemény 
tása. hanem pártunk március ba. kilenc testvére is vasutas. fegyelemre. szilárd együttmű-

• 4-i határozata értelmében a Mint régi vasutas, kötelessé- ködésre van szüksé;:- - mon
E /lenőrizzék a végreha1t6st lc.lhető leggazdaságosabban kell gének tartja. hogy példát mu- dotta a továbbiakban -, az 

1 
megoldani a szállítási felada- ta�son a fiataloknak. Varga idős vasutasok mutassanak 

De a határozat óta már hó-: tokat. Beszámolója további Sándor (Szolnoki Járóműjaví- ebben példát a fiataloknak és 
napok teltek el és . az. akk_on részében arra kérte az érte- tó), aki 42 éve vasutas, el• küzdjenek a fiatalok fegyel
láng helyén ma 1smet c�'.'-k 

I 
kezleten megjelent dolgoz'>· mondotta. hogyan harcoln;ik a mének, munkamoráljának 

parázslik a D!SZ-élet. . Anel- kat, hogy a fiatal vasutasokat járóműjavító dolgozói a több és megszilárdításááérl 
kül, hogy k1sebbítene_:1k. a neveljék a vasút szeretetére, jobb kocsiért és mozdonyért. A felszólalásokra Turba 
DISZ-vezetőség felelossegét mert csak így válhatnak ők is Sándorné elvtársnő válaszolt, 
ezért a helyzetért, nézzük a vasúti munka mestereivé LóC3ei JáTUJs Kossuth· majd Bognár Imre elvtárs zá-
meg, milyen hibákat köyetett így fogják foglalkozásukat hi: díjas mozdonyvezető arról 

rószavaiban tolmácsolta Beb-el a fútöházi pártb1zottsag. vatásnak tekinteni. beszélt, hogy az önköltségcsök-
A DISZ pártirányítása so�- A felszólalások mindegyike kentés egyik legbiztosabb rits Lajos elvtárs. közlekedés-

szor formális. A hozott hata- azt bizonyította, hogy az idős w..ooja a túlsúlyos mozgalom és postaügyi miniszter üdvöz
rozatok egyrésze is általános, vasutas dolgozók megértették fejlesztése. A továbbiakban letét. Ismételten rámutatott, 
nem szab konkrét feladatokat. a fiatalok nevelésének fon- rámutatott. hogy államunk, hogy pártunk, kormányunk 
Kimondja például, hogy a tosságát. Katona Vinee (Fe- pártunk szeretettel gondos- mindig megbecsüléssel övezte 
DISZ-szervezet mérje fel, kik rencváros) az idös dolgozók kodik az idös dolgozókról, fú- az idös dolgozókat. Beszéde 
a szervezeten kí\'üli fiatalok egyik fontos feladataként je- tőházukban a napokban ment végén a vasúton dolgoz:'i nők
és azokat vonja be a DISZ- !ölte meg. hogy munkamód- nyugdíjba az egyik fűtő, 1200 höz fordult. kérve őket, hogy 

61 · t n·1ncs szó "k átadása 11 t · forintos nyugdíjjal. Serényi be. Arr v1szon ; szerei me e t 1s- Józs f (Deb ) t f ·t szeretettel. me!(értéssel fog-
hogy ennek feltétele a vo;12o mertessék meg a fiatalokat e . recen az eJ e- lalkozzanak a fiatal dolgozó 
DISZ-élet és ennek kiala�tá- a múlt megpróbáltatásaival, gette, ho� JÓ szakember csa� nőkkel. A vasutas dolgozók 
sához milyen segltséget k1ván a nehéz vasutas-sorssal is. abból a fiatalból válhat. a�i 

I 
megbecsülésének jelképeként 

nyújtani a pártszervezet. Bódog György (Nagykanizsa nem vánd0rol. nem változtatia virágcsokrot nyújtott át a je• 
Kimondja a határozat, hogy fth.) az összekapcsolt mozga- gyakran munkahelyét. Jenlévő Pásztor Jánosné elv-

a DISZ javasoljon élenjáró, lom jelentőségét méltatta. Tölg11es Lajos elvtárs, a 7. társnönek, aki 1928. óta do!go
jól dol"OZÓ fiatalokat tag- hangsúlyozva, hogy az őszi szakosztály vezetője kifejtette zik a hatvani pályafenntartási 
jelöltnek, de sem a határa- forgalomban minden moz- felszólalásában, hogy a Jeg- főnö�égen és jó munkájával 
zatban, sem szóban nem don_yve.zE;tő vállaljon túlsúly- , kitűnőbb tanulmányi és vizs- elnyerte a :sztahanovista jel-
111agyarázták meg, hogy tovabb1tást. gaeredményeket elérő fiatalok , vémrt, 

A verscnyszerzödés megkö
tése óta, bár a két állomás 
között egyre élénkebb a forga
lom, a vonatokat gyorsabban, 
minőségileg jobban állítják 
össze. 

A két állomás dolgozói ne· 
gyedévenként értékelték a 
verseny eredményeit. A ván
dorzászlóért folytatott küzde
lem mindig heves volt és 1955-
ig a sturovói vasutasok jártak 
az élen. 

Ez a szerződés két ország 
szomszédos határállomása kö
zött jött létre, országhatár 
választja el a dolgozókat, de e 
határvonal már nem a .. senki
földje" többé. A szlovák és a 
magyar vasutasok baráti job
bat nyújtanak egymásnak. Ez 
a baráti viszony, amelyet a 
proletár internacionalizmus 
jellemez s amelyhez minket 
Lenin-Sztálin pártja vezet el, 
naey tanasztalatokkal és ered
ményekkel gazdagította a két 
állomás versenyét. 

trdekesen alakult ez a ver• 
seny 1955-ben. Az első ne
gyedévben a magyar elvtársak 
győztek, de a második ne
gyedévben már a sturovói 
vasutasok szerezték meg a vö
rös selyemzászlót. A versenv
ben 1341 pontot értek el. m·íg 
a szobi vasutasok 987 pontot 
szereztek. Az eredmény 
mondotta a legutóbbi közös 
értékelésnél a bratiszlavaí 
igazgatóság vezetője, Pavol 
Rusnak elvtárs - nem a vé
letlen műve. Az eredmények 
mögött ott vannak a sturovói 
vasutasok mellett a novezám· 
ki vasúti ooztály legjobb dol
gozói is. Köszönet jár például 
Jozef Milkve elvtársnak, aki a 
szállítási tervét 93,4. a vona
tok menetrendszerinti indítási 
tervét pedig 108 százalékra 
te�iesítette. Tibor Kist és Jozef 
Vanykot a kocsimozgatás 
normájának 126 3 százalékos 
Bilka és Já,n Wibliny elvtársa� 
kat pedig a gyüjtőkocsik meg• 
rakásának 117 százalékos tel
jesítéséért illeti dicséret. Segí • 

Szovjetuni6 

Minszk egyik külvárosában 
nemrégiben átadták a forga
lomnak a 4,8 kilométer hosz
szúságú gyermekvasutat, 
amely az ifjúság körében nagy 
örömet keltett. 

* 

Elindultak a Szov.ietunió 
déli részéből a gazdag gabona• 
szállítmányok az ország szíve 
felé. A gabonatermelés növelé

tik őket társaik, a mozdonv
vezetők, műszaki dolgozók, vÁJ. 
tókezelők. átmenesztők, forgal
mi szolgálattevők és a kerc.s
kedelmi szolgálat dolgozói, 
akik valamennyien lelkiisme
retesen teljesítik a vers�y 
feltételeit. 

A második negyedévi ver• 
seny értékelésénél megállapí
tották, hogy a vetélkedés n 
hány alaki természetű hiá
nyosságot mutal és hogy van
nak további rejtett tarta!ékok, 
melyeknek feltárásával fokoz
ni lehet a versenyt és a szál
lítás gazdaságosságát. Ennek 
érdekében a szocialista ver
seny új feltételeit öt pontban 
állapították meg. 

Ez a szocialista verseny.szer
ződés már szilárd alapot nrúJt 
a két állom48 egészséges küz• 
delméhez. Biztosították a ver
seny további fejlődését s ba
ráti légkörben. hagyományQ; 
szívélyességgel oldották meg a 
felmerült kérdéseket. 

Bognár Imre elvtársnak. a 
magyar vasút politikai foon
tálya vezetőjének, Gróf József 
elvtársnak, a budapesti terü
leti bizottság elnökének, vala
mint Jozef Holár elvtársnak. a 
csehszlovák közleked«!iügyi 
miniszter helyettesének és 
Václáv Kohout elvtársnak, a 
vasutas szakszervezet köZ1)0nti 
bizottsága képviselőjének ér
tékes felszólalása lehető, éget 
nyúj totl a szocialista verseny 
pontOIS értékelésére, a köicsö
nös munka politikai és gazda• 
sági kiaknázására. A két aJ. 
lan1 vasu tasainak szocialista 
versenye segíti a munka ter
melékenyregét, a vasúti szállí
tás min�égének fokozását. az 
új, haladó módszerek beveze
tését. a kulturális kapcsolatok 
elmélyítését. 

Vasutasainknak ebben a 
harcában ni·újt segítséget a 
csehszlovák és magyar vas-
utasok lapja, a „Szociali.!.a 
vasútért" is. 

Vietnami Demokratikus 
Köztársaság 

Augusztus l-€n ünnepélye
sen megnyitották a vasúti for
galmat a Vietnami Demokra• 
tikus Köztársaság és a Kínai 
Népköztársaság között. Hel,1 
idő szerint reggel fél hétkOt' 
az első vonat elindult Hanoi
ból Pekingbe. 

Lengyelorsz6g 
séért folyó harc az egész szov· A Varsó és Lodz közötti tó
jet nép közös ügye lett. A vas- útvonalon emeletes vasúti sze
utasok zavartalanul és gyor- relvényeket állítottak forita
san juttatják el az értékes lomba. Lengyelország a Német 
szállítmán ·okat a Moszkva- Demokratikus Köztársaságtól 
környéki hatalmas tárházak- kapta kölcsön háromhónapos 
ba. A szovjet vasutasok segí- próbaidőre az emeletes vasúti 
tik megva:ósítani a oárt által kocsikat. Egv-egy szerelvénv 
kitűzött feladatot: tfz7;1tilliárd 

I 
nyele. emeletes vai(onból áll 

pud gabona termeszteset éven- és 81i6 ülőhely áll az utasok 
ként! (1 pud 16,38 kg.) rendelkezésére. 

Mozgó áruházak 

A szovjet vasutakon müköd6 mozgó áruházak a kl-ebb állomások 
dolgozóit ellátják élelmiszerrel és lparclkl<elckel. 

A k6pen A. Petronlsz (Litván SZSZK) vasutas rádlók:!.szUléket 
vásárol A mozqó áruházban. 

(Fotó 1. Baltanamaszl 
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A termelékenység emelésének egyik módszere 
a tecl,nika fejlesztése 

A SZOT hetedik teljes ülése után 

Amikor nagy feladatok előtt jelentőségű a termelékenység 
állunk, mindig számbavesszük állandó emelése. Ennek Zeg
azokat az eszközöket, amelyek- főbb, legfontosabb módja a 
nek segítségével könnyebbé, technika állandó fejlesztése 
ésszerűbbé, gazdaságosabbá te- tö�életesítése, az élenjáró 
hetjük munkánkat. Mindig, de modszerek széleskörű alkalma
az idén különösen feladatunk zása. 
az őszi forgalom lebonyolítása. Az új technika alkalmazásá
Természetes tehát, hogy a ban és továbbfejlesztésében 
vasútüzemi értekezleten és az eddig is értünk el jelentős si
őszi forgalmi értekezleteken kereket, s ezekben nagy sze
sok szó esett a technikai szín- repe volt a szakszervezet, az 
vonal fejlesztéséről, az új tech- üzemi bizottságok mozgósító
nikai eljárások bevezetéséről és nevelőmunkájának. A SZOT 
és szélesebbkörű alkalmazásá- teljes ülésének beszámolójá
ról ban említett eredmények a 

tppen a csomóponti értekez- vasutas üzemi bizottságokra is 
letek idején tartotta hetedik vonatkoznak, de ugyanígy vo
teljes ülését a Szakszervezetek natkoznak rájuk a feltárt hiáOrszágos Tanácsa s az efső nyosságok is. A sikerek mel
napirendi pont ezt a témakört lett világosan látnunk kell az 
ölelte fel. Az őszi forgalomra új technika még szélesebbkörű 
készülve a vasutasszakszerve- alkalmazásának akadályait és 
zet, az üzemi bizottságok, de azokat a nagy feladatokat, 
valamennyi dolgozó hasznos amelyek ezen a téren mozgal
útmutatást nyerhet Gáspár mi szerveink előtt állnak. ViSándor elvtársnak, a SZOT el- lágosan kell látnunk azt is, 
nökének beszámolójából, mert hogy a vasúti munka színvona
a vas1íton is előtérben állnak lának emelése nem egyszerűen azok a problémák, amelyeknek te_chnikai vagy szervezési kérhangot adott. des, hanem elsősorban politi-

A vasutas dolgozóknak is el- kai fe�adat. A munka termelé
sórendű törekvésük, hogy mi- ,��ny�eoének fokoz�sától függ 
né! jobban végrehajtsák a ma- 1:eoso soron, hogy sikerrel old-

.. • . ,uk meg pártunk III. kongresz-
�k- terul,etén _Pártunk mar-

l 
szusa és a Központi Vezetőség c1us1 hatarozatat. A határozat márciusi határozatában meg

végrehajtásában pedig döntő szabott feladatokat. 
Több életet a iapasztalatc:sere-mozgalomha 

Az üzemi bizottságok mozgó- sztahanovista iskolán gazdagí
sító-, nevelőmunkájának min- tották a szakvonali és moz
den egyes dolgozóra ki kell galmi szervek a vasutas dolterjednie, mert az új techni- gozók, technikusok és mérnökához és a technika fejleszté-séhez olyan emberekre van kök szakmai tudását, azonban szükség, akik megismerték és az utóbbi időben visszaesés hasznosítják munkájukban az következett be ebben a tevé
új eljárásokat. Az új technikai kenységben. A munka terme
módszerek elsajátításához lékenységének fokozását az 
alapvető követelmény a dolga- önköltség csökkentését '1ebezók szakmai képzettségének

! 
csilló jobboldali nézetek itt is állandó fokozása. Az elmúlt éreztették káros hatásukat. 

években sok továbbképző tan- A tapasztalatcserék, sztaha
folyamon, tapasztalatcserén, novista beszámolók, iskolák 
sztahanoVista beszámolón, sok helyen megszüntek. Külö-

nösen nagy felelősség terheli 
a szakszervezet vezető szer
veit, az üzemi bizottságokat a 
dolgozók műszaki ismereteinek 
bővítésében 1953-ig nagy sze
repet játszó tapasztalatcsere 
mozgalom ellanyhulásáért, a 
gyakorlati bemutatók elhanya
golásáért. Bár a szakszervezet 
most, az őszi forgalmi előké
születek során ismét felélesz
tette a sztahanovista ankéto
kat, sőt bizonyos mértékben a 
tapasztalatcserék közé sorol
hatjuk a gócponti őszi forgalmi 
értekezleteket is, mégis be kell 
látnunk, hogy ez nem elég. A 
szakszervezetnek, az üzemi bi
zottságoknak meg kell szívlel
niük a SZOT elnökségének vé
leményét, amely leszögezte, 
hogy ezen a helyzeten a leg
sürgősebben változtatni kell. 

Elsősorban az a feladat, hogy 
az üzemi bizottságok - a szak
szervezet hathatós támogatá
sával - sokoldalú, színes, vonzó propagandamunkát fejtsenek ki. A műszaki pro
paganda fő formája a bemu
tató, a tapasztalatcsere, a pat
ronázs-mozgalom legyen. Be
számolók, konzultációk, ta
pasztalatcsere-bemutatók, reg1 
és új dolgozók találkozásai, 
más szolgálati helyek, üzemek 
meglátogatása, a műszaki iro
dalom rendszeres terjesztése és 
még sok más eszköz segítheti 
a dolgozók technikai színvo
nalának állandó fejlesztését. 
FeltétlenüI szükséges - szö
gezte le a beszámoló -, hogy a ku.ltúrotthonok a műszaki propagandából az eddiginél fokozottabban vegyék ki a részüket. 

Az ÍÍjÍtómozgalom 

helyes irányitá!ia 

Az új technika széleskörű 
alkalmazása szempontjából 
nagyjelentőségű az újítómozga
lom, amely a vasútnál is lé-

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

nyegesen hozzájárult a tech
nikai színvonal emeléséhez, a 
termelékenység növeléséhez és 
az önköltség csökkentéséhez. 
Az újítómozgalomnak is van
nak azonban hiányosságai, 
amelyek elsősorban a SZUÉB
ek munkájának fogyatékossá
gaiból, valamint az újításokat 
elbíráló felsőbb - igazgató
sági, főosztályi - szervek bü
rokráciájából erednek. A leg
több helyen szembeötlő az irányítás hiánya. Jó irányítómun
kával mindig a legfontosabb feladatokra kell felhívni az újítók figyelmét. Hiba az is, 
hogy a műszaki vezetők, igaz
gatók, szolgálati főnökök leg
többször nem kérik az újítók 
segítségét a tervek végrehaj
tásához, túl teljesítéséhez. 
Rendkívül káros jelenség, hogy 
a kisebb jelentőségű, kisebb 
megtakarítással járó újításokat 
elhanyagolják, lebecsülik, nem 
végeznek lelkiismeretes utó
kalkulációt s az alacsonyan 
megállapított eszmei díjakkal 
elveszik az újítók kedvét s ez
zel útját áIIják az újítómozga
lom tömegméretűvé tételének. 

El kell érni, hogy az újítási 
javaslatokat sokkal kevesebb 
bürokráciával, gyorsan, szak
szerűen bírálják el, gondos
kodjanak az �ogadott újítá
sok mielőbbi !levezetéséről és 
elterjesztéséről. A SZOT el
nöksége - mint a beszámoló 
mondotta - indokoltnak látja, 
hogy az újítás értékének ará
nyában azokat a műszaki dol
gozókat is díjazzák, akik köz
reműködnek az újítások beve
zetésében. 

Harmadik kérdésként a tech
nológiai fegyelemmel foglalko
zott a beszámoló s az üzemi 
bizottságok fontos feladataként 
jelölte meg, hogy őrködjenek a technológiai fegyelem legszigorúbb betartása felett. A tech
nológiai fegyelem egyúttal a 
munkafegyelem megszilárdítá
sának az eszköze is. 

Végezetül a feladatok végreNe bízzuk a véletlenre az új 2000 tonnás mozgalmat! 
hajtásának megszervezésével 

,gazgatósági őszi forgalmi ér- is, milyen jelzéssel tartozik foglalkozott Gáspár Sándor trkezleteken, gócponti megbe- nyugtázni a mozdonyvezető az 
Augusztus még a nyár idő

szaka, de már az éi6z közeled
tét Jelzi. A vasút dolgozóit ar
ra figyelmezteti, hogy még 
egy hónap és megkezdődik az 
ószi forgalom. Még egy hó
nap áll a rendelkezésünkre 
ahhoz, hogy amit eddig nem 
tettünk meg az őszi forgalom
ra való felkészülés érdekében, 
azt a rendelkezésre álló idő 
alatt tegyük meg. 

széléseken vörös fonálként hú- ilyen módon kapott utasítások elvtárs s beszámolójának ezt a 
z6dtak végig ezek a fogalmak: tudomásulvételét részét is fel kell használniuk túlsúlytovábbitás, 2000 tonnás Használjuk k

.
i a hátralevő az üzemi bizottságoknak, kümozgalom. Nem ismeretlen fo- időt a mozdonyok mind jobb Iönösen most, az őszi forgalom 

1,r.ímak ezek, sőt nagyon :i.� állapotba helyezésére. Minden sikeréért vívott harcban. A 
e1even, élő valooágok vasútun-

1 

gép olyan állapotban legyen technikai színvonal fejleszté
kon, de az idei őszi forgalom- az őszi forgalom kezdetére, sét nem szabad kampány-fel
ban még élőbbé, elevenebbé OQgy a túlsúlyt menetidővel adatnak tekinteni. Szívós cél
f:II őket tenni. E! ke!l-

1 
hogy t�vábbí_t�1assa, mert enélküI tudatos, áIIandó munkát' kí-

A feladatok közül messze ki
magaslik a legfontosabb: a túl-11ily-továbbítás. A vasútüzemi 
ertekezlet tanácskozásain, az 

1covetkezzék a 2000 tonnas moz- mncs UJ 2000 tonnás mozga- ván a felad t k !dá galom virágkora/ Ennek ,om. Legfőbb törekvésünk min- a O mego sa, g1őmozdítására kell felhasznál- di!nkép� az legyen. hogy amely az �gész sz:1kszervezeti 
ni a még rendeDkezésre álló szeptemberre megteremtsük a 

I 

mozgalomtol és mmden funkidőtl 2000 tonnás mozgalom felvirá- cionáriustól sok erőfeszítést, goztatásának, lkiszélesítéséne'k türelmet, lelkesedést és hozzá-
Csak együttműködéssel érhetünk el sikert műszaki és üzemi feltételeit. értést követel. 

Az új 2000 tonnás mozgalom 
a vontatás mozgalma, de 
ugyanúgy a forgalmi és keres
kedelmi szolg-álat mozgalmává 
i& kell tenni. A legnagyobb 
feladat az, hogy a gépészeti 
szolgálat biztosítsa hozzá a mű
szaki feltételt, a felemelt 
terhelés továbbítására alkal
mas, jó állapotú mozdonyokat, 
a forgalmi szolgálat pedig az 
01.emi feltételt, a. zöld utat. E 
két feltétel biztosítása nélkül 
nem virágozJhat az új 2000 ton
nás mozgalom. 

Elérkezett az ideje, hogy el
itészüljön mindhárom szolgá
lati ág kötelességeit, fontos 
tennivalóit részletesen rögzítő 11égrehajtási utasítás a 2000 
t�nnás mozgalomra vonatko
zóan, amint azt a vasútüzemi 
értekezleten a miniszter elv
társ követelte. És erre jó alka
lom az őszi forgalom kezdetéig 
hátral�vö idő. A 2000 tonnás 
mozgalma nem lehet tovább a tiéletlenre bízni, hanem pontos 

végrehajtási -utasításban !kell szabályozni! 
A 7. és 8. szakosztály adja 

me� az alapelveket a vontatás
nak, illetve a forgalomnak, és 
ezeknek alapján az igazgató
s.;gok dolgozzák ki a maguk 
viszonyainak megfelelően, vo
nalanként az utasítás szövegét. 
A forgalom jelölje k i  azokat a 
,•onatokat, amelyeket túlsúly
lv&l kíván közlekedtetni. A 
végrehajtási utasításban le kell 
szógezni, hogy a 2000 tonnás 
vQnatokat hol. milyen jelzőnél 
nem szabad megállitani. Elő 
J<ell írni: 11a a forgalom úgy 
alakul, hogy nem biztosítlhatja 
a megállás nélküli áthaladást, 
a k"kor a vonatot csak olyan 
időben szabad közlekedtetni, 
�mikor az áthaladás a kritikus 
ponton nem ütközik semmüéle 
aódályba. Rögzítendő, mely 
1 1aoszakokban, mely állomáso
lrn� kívánja a forgalom a von
tatástól a megállás nélküli át
haladást. 

Az ácsorgás a mozgalom halála 

Intézményes megvalósításra zesabonyban a vonat áthalad
vár a miniszter elvtársnak az hat. 
11 javaslata, hogy az el6ttes ál- lgy kell gondoskodni arról, 
lc,másokon valamilyen jelzés- !hogy a forgalmi szolgálat ne 
Be! hozzák tudomására a moz- foiyamodjék a megállítás esz
donyVezetőnek, ha a következő közéhez akkor sem, ami-kor a 
�llomáson áthaladihat, hogy az forgalmi helyzet megváltozásá-
1lyen utasítások átvétele végett ró! kell értesíteni a mozdony
ne kelljen megállnia. Például vezetőt. Ha például VáimosKál-Kápolnán meg Mezőkő- györlkön a vonat az ötödik vá-
1'esden már messziről olvas- gányra jár. ezt szintén a táb
hassa a mozdonyvezető egy lán levő felírás, vagy más, 
nagy táblán, esetleg másféle I meghatározott jel adja tudtára. 
lelzés tudassa vele, hogy Fü- Be kell venni az utasításba azt 

Az ötödik vasutasnap programja 
Az otödik vasutasnapot Bu

dapesten és a fontosabb i,:o�
pontokon az idén is gazdag 
ünnepi, kulturális és sport
programmal tesszük emlékeze. 
tesse, 

Augusztus 12-én 

délután 6 órakor nyitja meg 
kapujt ünnepélyes külsőségek 
köZÖtt a városligeti román ki
állítási pavilonban a vasutas
szakszervezet rendezésében a 
hagyományos képzőművészeti 
és újító-kiállítás. A kiállításon 
kiváló vidéki és budapesti kép
zőművészek és újítók műveit 
mutatják be az érdeklődőknek. 

Augusztus 13-án 

délután 4 órai kezdettel a par
lament kupola-csarnokában Bebrits Lajos elvtárs, közleke
dés- és postaügyi miniszter ki
osztja a vasutasnap alkalmá
ból a kormánykitüntetésekPt 
és a „Kiváló vasutas"-jelvé
nyeket. 

A sportesemények már 
augusztus 13-án, .szombaton 
megkezdődnek. Délután 16 
órakor a Vasas SE népligeti 
pályáján nemzetközi salakpá
lya motorversenyt rendez a Tö
rekvés SE, a csehszlovák és 
magyar ve=yzö élgárda ré-�'!-

vételével. Két év óta ez lesz az 
első nemzetközi motorverseny 
hazánkban. 

Augusztus 14-én 

reggel 8 órakor a miniszter 
elvtárs rádión keresztül üd
vöz;í a vasutas-dolgozókat. 

Délelőtt 10 órakor lesz „ 

gellérthegyi felszabadulási 
emlékmű mel!koszorúzása. 

Reggel 9 órától a Sport ut
cai pályán rendezik meg d 
vasutas-, postás-, közlekedési 
és szállítási dolgozók szakszer
vezeti sportünnepélyét. A mű
sorban atlétilra, kerékpár, rop. 
labda. kézilabda és ökölvívá,
szereoelnek. Az esti kultúrmü
sorban a három szakma kivál<> 
kultúrcsoportjai, zenekarai és 
neves fővárosi művészek lép. 
nek fel. Este tűzijáték, majd 
tánc. A gyermekek szórakozta
tására léggömb, körhinta, báb
színház, gyermekrajz-kiállltás, 
roller-verseny, zsákban-futás, 
lepényevés, köcsögverés és 
tombola áll rendelkezésre. A 
Sport utcai Törekvés-pályát a 
Nemzeti Színháztól induló 38-
és 28-as villamossal. a 75-ös 
trolibusszal. 
autóbusszal 
teni. 

vagy az 55-ös 
lelhet megközelí-

Este 21 órakor a margitszi
geti Szabadtéri Színpadon dísz
e '.5adás lesz. 

Vasutas•ap - 1955 
Ünnepi hangulat zsong a sínek felett, Díszbe öltöztek a szolgálati helyek. Vidámság mindenütt, mosoly minden arcon, Megmozdult az ország, hogy ma velünk tartson. Velünk, hisz egy a cél, közös minden harcunk, Orömben, bánatban össze kell, hogy tartsunk. Ézért jó munkánkkal köszöntjük-e napot, Mindnyájunk ünnepét, a. vasutasnapot. 
Épül, virul hazánk, nap-nap újjá éled, És e csodás testben mi vagyunk az élet, Száguldó vérerünk befut minden zllgba, Mint győzelmiink fényes, diadalma.s útja. Mert ez győzelem volt. Romhalmazunk nincs már, Fényesebben ragyog a végtelen sínpár, S felette, mint a szél, mint vad bérci sasok, Büszkén száguldanak át az „ötszázasok". 
Öröm, jókedv, munka, tekintsünk bármerre, Szebben kattog benn a távíró réznyelve. ,,Hetedik", .,nyolcadik", hangzik künn nagy hévvel, Majd egy hang: ,,Bejárat, álljunk meg a géppel!" Szól is már a jelzés - egyik „szomszéd" adja, Szinte zenélőn cseng a harangmű hangja, Telefon csilingel, de leintik: ,,Várjon, Irányvonat halad át az állomáson." 
Élénkül a mozgás, egy cél, egy akarat . . .  All már a bejárat, kijárat is szabad. És robog be máris, nem kell rá várnia.; Csillog a kocsikon a „MAV Hungária.", Csattog a sok kerék az ütközők felett, Felsír a gépen a biztonsági szelep. Athalad robogva, mint a sebes szellő, Röpke félperc és már messze a zárjelző. 
Ünnepi hangtila.t zsong a sínek felett, Díszbe öltözötten vidám, tarka sereg . . .  Ünneplő sokaság, sportolók és mások, Termelés hősei, vasutas brigádok. 
Nemes vetélkedés, erő, izom, szépség . . .  Díszes kultúrműsor, s számos sok egyéb még Emeli a fényét e szép iinnepnapnak, ,,Éljen az ötödik magyar vasutasnap!" 

ILLÉS GYULA, főiroclavezet/5 Pécs állomás 
Új rendelőintézetet kaptak 
a szm;nhathelyi vasutasok 

A közelmúltban adtál< át Szombathelyen a vasutas dolgozóknak az 
új rendelöintétzetet. A szombathelyi és környéki vasutas dolgozok 
ezrei mentesülnek a hosszú utazástól, ha beteqsÉqükre qyógyutást 

akarnak keresni. 
(Németh Gyula felv.) 

Köszönet a szakszervezetnek 
A szombathelyi új rendelő-

1 
kező szövegű táviratot küld◄ 

intézet dolgozói az intézet át- ték a szakszervezet elnökség{). 
adása után a követ- nek: 

,,A szombathelyi rendelőintézet dolgozói kösz&nik a szak• szervezetnek, hogy kétmillió forintos költséggel lehetővé tette az új rendelő felépítését. Munkahelyünk megjavítását azzal fogjuk viszonozni, hogy minőségi munkával küzdünk a vasu
tas dolgozók egészségének helyreállitásáért, a munkakiesések csök,kentéséért." 

-----0-0------

Jól sikerült kezdeményezés 
a Sztál in-úti „vasutaskörzetben

u 

A múlt !héten a Sztálin úti 
.,vasutasházak" !hirdetőtábláin, 
faliújságjain szerény plakát 
jelent meg, amely arról értesí
tette a lakókat, hogy augusz· 
tus l-én a MAV Szimfóntkus Zenekar hangversenyt ad a 
Sztálin út 88. számú !ház kert
jében. 

Az újszerű zenei esemény, 
amely egyúttal a „kultúrkert
té" átalakított. szépen parkíro
zott és feldíszített kert avatá
sa is lett volna, nagy érdeklő
dést váltott ki a lak&k között. 
Az időjárás, sajnos, beleszólt a 
. kertavatásba". Az esti ziva
tar a vasúti főosztály kultúr
termébe kényszerítette a hang
versenyt. de a sikert nem tud
ta befolyásolni. Zsúfolt terem 
hallgatta Suppé, Strauss, Kál-

mán. Lehár közkedvelt muzsi
káját. amelyet Pécsi István 
karnagy vezénylésével szólal• 
tatott meg a kiváló zenekar. 

Az erkölcsi- siker mellett 
nem maradt el az anyagi siker 
sem. A zenekar tagjai a hang
verseny teljes bevételét, közel 
1500 forintot felajánlották a VI. 
kerületi Tanács hárs:hegyi út
törő-táborának építkezésére. 

A kezdeményezés sikere arra 
ösztönzi a VI/10. körzet la'kó
bizottságát és vasutas tanács• 
tagjait, hogy a jövőben hason
lóképpen módot keressenek a 
körzet lakóinalr nívós szóra
koztatására. művészi jellegű 
összejövetelek rendezésére. A 
tervek szerint mikrobarázdás 
hanglemez- és ikultúresteket 
rendeznek az új „!cultúrkert• 
ben". 
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Befejezés előtt áll a buda,keszi tüdőgyógyintézet Jól halad a Béke úti aluljáró építése 
Két évvel ezelőtt még bok

rokkal benőtt domb húzódott 
meg a befejezés előtt álló bu
dakeszi tüdőgyógyintézet négy
emeletes épülete helyén. A 
dombot robbantással távolítot.. 
ták el és több ezer köbméter 
c,ziklát hordtak el az építők. 

A száz méter hosszú épüle· 
ten az utolsó simításokat vég
zik ::t MA V Budapesti Magas
építési Főnökségének dolgozói, 
akik két év alatt a csodálato
isan szép tájra idevarázsolták 
a vasút első tüdőszanatóriu
mát. 

A munkát 1953. szeptember 
végén kezdték meg és az épí
tési munkának azt a részét, 
amely a még lhiányzó gépéSzeti 
berendezési tárgyak szerelésé
töl függetleníthető, augusztus 
14-re, a vasutasnap tiszteletére 
be is fejezik. úgy tervezik, 
hogy a szanatóriumot ez év 
végén adják át rendeltetésé
nek, mivel még hátra van-
111ak a gépi berendezés besze
relési mwlkái. 

A bevakolt épület kiemellk.e
tlik a környezetből, Budake
fzin és Törökbálinton ez vonja 
magára leginkább a néző fi
gyelmét. Különösen szép az 
építkezés stílusa; megtalálta a 
szocialista realizmus kifejezési 
formáját; egyszerű, de mégis 
díszes, s nagyvonalúvá teszik 
az íves-árkádos boltozatok, 
ahol egyébként a fektető ter-
1 aszok helyezkednek el. 

Huszonhatmillió forintos 
költséggel épült fel a vasuta
sok első tüdószanatóriuma, 
amely Európa egyik legmoder
riebb tüdőgyógyintézete lesz. A 
betegeket 3 és 7 személyes sz0-
bákban helyezik el. A hatvan 
betegszobában összesen 240 
beteg fér el. 

Igen modernek a beteg
szobák : beépített szekrénnyel, 
mosdóval. rádióval. ágyanként 
külön csengövel és asztali lám
paval. A tervezők figyelembe 
vették, !hogy a tüdöbetegeknek 
!l'lapra van szükségük, ezért 
úgy tervezték meg a szanató
riumot, hogy a beteg-szobák 
ablakai délre nézzenek. Az 
északra néző részben vannak a 
mellékhelyiségek, az orvosi és 
ápolónői szobák és az elkülö1ú
tett mülö. A tervezők célja az 
Yolt, hogy minden igényt lkielé
�tsen a szanatórium, de 
ugyanakkor ne érezzék a bete
gek a kórházi hanguiatot sem. 
A negyedik emeleten külön 
ebédlőt építettek, az elócsar
nokbain pedig espresszó, büfé, 
társalgó teszi szebbé a betegek 
élP.tét. 

A szanatórium tervét az 
UVATERV 'készítette. Djcséret 
illeti a tervezőket, mert a Bu
dakeszi MA V Tüdőszanatórium 

VASUTASINIAP 
- ELBESZi':Li':S -

d-t<la: .(jul.(J.á.J r;}áno-1 

Most is úgy jött augusztus, 
·mint legtöbbször. Aranyló 
11apfénnyel, délutáni viharfel
hökkel, cséplőgép-zúgással, 
életígé!-ettel, dús nedűvel ere
zett szőlőgerezdekk,el. 

Az öreg Gerse Gábor ott tett
vett, matatott a házvégen meg
húzódó kertecskében. Pillan
gók lebbentek át a gyalogutak 
2'Öldelö gyepén. A méhek har
mattól részegen fürödtek a vi
rágok kelyhében. A szorgalmas 
kis bogá1'kákat órákig el tud
ta nézegetni az öreg, mert ezek 
az igén:1telen, csak munká
nak élő kis lények úgy hason
lítanak az ő szorgoskodó, ka
parkodó életéhez. 

Dehát meg is lett az eredmé
nye. Itt van ez a kis ház. Igaz, 
hogy keserves volt összelcu
porgatni, meg kellett koplalni, 
szűl.ösködni, de milyen jó most 
öreg napjaira. No, meg a kis 
kert! Minden kvadrátja ara• 
nyat ér. 

A gyerekek már mind a ma
guk szárnyán, s minden fize
tésnél jut az öregnek is. Mégis 
akkor a legkedvesebb vendég 
a postás, amikor a nyugdí3at 
hozza. Nyugdíj - hej, ha min· 
denkin.ek elmondhatná, mit je
lent neki, Gerse Gábornak, aki 
36 évi szolgálat alatt nyugbé
recskéről álmodozott - s vé
gül nyugdíj lett belőle. 

Ahogy egymás után kerget
nek szeles őszidők forró nya
rakat, úgy közeledett, úgy gör
bül� Gerse Gábor a földhöz. Ha 
ránéz a pitvarban lógó, homá
luosodó katonaké-pre, el sem 
Akarja hinni, hogy az a hegyes-

I\Z utóbbi évek egyik legszebb lakhat majd a szanatórium Az elmúlt év nyarán a MAV 
épületei közé tartozik. Az elő- közvetlen közelében. Hídépítési Főnökség dolgozóit 
csarnoko<k oszlopait zöld már- Igen sokat lehetne beszélni azzal a feladattal bízták meg, 
vánnyal burkolták és szép a az épület berendezéséről. Most hogy 1956 őszére építsék fel a 
külső mészkőburkolat IB. azonban csak annyit mé,g, hogy Béke úti aluljárót, amely az 

Néhány hónap alatt épült a vasutagok első tüdöszanató- ország legnagyobb vasúti vas.. 
fel a szanatórium melletti riuma újabb bizonyíték arra, betonhídja lesz! 
energiaépület, amelyben 22 ka- hogy népköztá-rsaságu!11kban Miért vált szükségessé az 
zán biztosítja majd a meleg- legfőbb érté'k az ember! aluljáró építése? Erre a kér-
vizfűtést, a világítást, főzést és Kívánjuk, hogy a szanató- désre Dénes Oszkár főmérnök 
a mosást. Már lerakták az or- rium beteg dolgozóinknak mi· ad feleletet, aki kezdettől kinn 
V?sok r�szére épül?, 2-3 szo- 111él előbb adja vissza az egész- dolgozik az építkezésen: 
1 S?,ámú orvosi Ja!kóépület segét. Tu aJ o _ep�en ez es21 -. . et szempon_ surg': _e az 
bas Iakasokat magaban foglaló 

1 
. . 1 'd nk • t · K • t „ tt 

aÍapját is, amit még ez évben majd igazán . szeppe a domb- 1 al1;1lJ�ri! : . az _egyik vasu!1, a 
befejeznek. Kilenc orvos ott oldalban meghúzédó épületet. mas1 · ovaros1, 

A Gazdasági Vasutak budapesti vonalfőnökségének 
őszi forg�lmi értekezlete 

Az idén vettek részt először 
az országos va1Sútüzemi érte
kezleten a vasutasok nagy csa_ 
ládjába „hazatalált" gazdasági 
vasúti dolgozók. Munkájukról, 
terveikről, feladataikról Gyócsi 
Jenő elvtárs, a Gazdasági Vas
utak igazgatója számolt be a 
forgalmi szakszolgálat tanács
kozásán, jelezve, hogy az új 
kötelékben a GV, az „idősebb 
testvér", a MA V segítségével 
az eddiginél szervezettebben, 
nagyobb erővel vesz részt az 
őszi forgalom lebonyolításában. 

Ennek a bejelentésnek jegyé_ 
ben tartották meg az e1múlt 
napokban a Gazdasági Vasutak 

budapesti vcmalfőnökséqének 
őszi forgalmi értekezletét, 
amelyre meghívták a szállít
tató feleket is, hogy velük 
együtt beszéljék meg az őszre 
való felkészülést. 

DáJkai József elvtárs, buda
pesti vonalfőnök felkérte a fe
lek képviselőit, mondják el kí
vánságaikat, javaslataikat, az 
üzemfőnököket pedig arra szó
lította fel, számoljanak be, 
mennyire haladtak az őszi for
galomra való felkészülődésben 
mik a problémák, az or
voslásra váró bajok a vonala
kon. 

KOZEL FÉLMILL iő TONNA ÁRU 

Mielőtt erre sor került vol- nek velük a már meglevő 
na, Perei József elvtárs, terv- komplexbrigád-szerződéseket 
osztályvezető ismertette a vo- tartsák be, alhol még nincs ilyen 
nalfőnökségre váró feladatokat. szerződés, kezdeményezzék. A 
A feladat nagy, hiszen az éves szállíttatók késedelem nélküli 
terv 55-56 százalé!kát a Gazda- rakodással segítsék a GV-t. Az 
sági Vasút te1m12szetéből ere- üzernfőnökök és az üzemi bi
dóen az öszi-téli négy hónap zottságok fejlesszék a mu-wlca
alatt kell teljesíteni. A buda- versenyt. MiveJ a szállítás éj
pesti vonal.főnökség részt vesz jel-nappal folyik, gondoskodja_ 
a gabonafélék és egyéb mag- nak jelző- és világítófelszere
vak szállításában, de főleg a lésekről, jó előre mérjék fel az 
cukorrépaszállítás lebonyolí- igényeket, hogy az üzemeket 
tása a legfontosabb dolga. Jó elláthassák elegendő lóréval és 
cukorrépatemi.ésre van kilátás megfelelő mennyiségű repülő
éS a budapesti vonalfőnökség- vágánnyal. Meg kell tárgyalni, 
nek olyan nagy cukorgyárakat hol létesítenek felrakóhelyeket, 
kell kiszolgálnia, mint az ercsi, a MÁV-val pedig tisztázni kell 
a selypi és az ácsi gyár. Emel- az átrakások kérdését, nehogy 
lett fontos ipari üzemek, bá- zökkenők álljanak be azok fo
nyák - mint Oroszlány, Szob, lyamatosságában. A teherfor
Pá.sztó - szállitásait kell vé- galom meUett a személyforgal
geznie. Az őszi idény 3� hó- mat sem szabad elhanyagolni. 
napja alatt !közel félllnillió A pálya.fenntartásra is fo'ko
tonna áru elszállítása vár a zott felelősséget hárít az őszi 
budapesti üzemfőnökség dolgo- forgal.orn. Az igazgatóság tisz
zóira.. Ezt a nagy munkát csak tában van a talpfalhiánnyal, 

áll'tt t • f 1 kk 1 .61 g •·tt- ezért a budapesti vonalfőnöka �z .. 1 a O e e e � e yu ség a közeljövőben jelentős mukodve lelhet elvegezm. Az mennyiségű talpfát kap. A re
üzemfőnökök kötelessége, !hogy 

I 
pülővágány-lerakásná1 lelhető

szoros kapcsolatban álljanak a leg ki kel! küszöbölni a vas al. 
felekkel, naponta érintkezze- jazatot, mert az beragad a 

bajuszú, hetyke legény ő volt 
valaha. 

S a vasúton eltöltött éveik! 
- Hej, vasút, vasút! Hányszor 
kellett aláírnia csak egy év 
alatt is, hogy: ,, . . .  Onnek a 
szolgálat minden indokolás 
nélkül, bármikor felmondható." 
Most mégis olyan büszkén 
vallja: Gerse Gábor nyugdí;as 
pályamunká.s vagyok. 

S amióta az egyik beszélge
tés során szóbakerült a közel
gő vasutasnap, az öreg szinte 
gyermekké lett. Számlálta a 
napdkat. S mikor felvirradt a 
várva-várt vasárnap reggel, 
már pirkadatkor az eget kémr 
ll'lte, s örömmel látta, hogy 
nincs esőre kilátás. 

.. 

Ott sétálgatott ünneplőben 
az udvaron fel s alá, nézegette 
hogyan játszik fényesre vik
szelt csizmáján a napsugár. Azt 
hitte, ő az első felkelő a falu
ban, hogy ő köszön.ti elsőnek a 
vasutasnapot, de a falu köze
péről, az iskola tájáról az éb
redező szellő zeneszót hozott 
a.z alvégi kis utca felé. 

Vajon !ki az, akinek ilyen 
korán nótás kedve támad? Már 
éppen kérdeni akarta, kifélék 
ezek a jó nótás legények, ami
kor a szomszéd gyerek -, aki 
az ágyból ugrott ki a trombita.
szóra - odakiált: 

- Gerse bácsiékna!k szól az 
ébresztő, mert hát tudja tán, 
hogy máma vasutasnap van? 

- Én ne tudnáim! Egy hete 
készülök már rá öcsém. 

És egy percig bánja, hogy 
olyan korán felkelt, hiszen, ha 
neki!k, va.sutasdknak szól az 
ébresztő, úgy illett volna, hogy 
a marsra ébredjen. 

S ahogy magában nwrfon
dirozik, egyre közelebbről 
hangz�k a nóta, már a dobper
gést sem tudja elnyomni a lkla-

Tinét. Már be is f&rdult a ban
da az utca végén. Beljebb áll 
hát az ámbitus karima alá, 
mert hát világéletében úgy 
tudta, hogy nem szép dolog a 
bámész�. 

De hiába. minden szemér� 
meskedés. Már itt állnwk az 
udvaron, s szól a zene, neki, 
Gerse Gábor nyu,gdijas pálya
munkás-ruJlk, őt köszöntik a fia
talok a vasutasnapon. S egy
szercsak előlép egy ifjú legény
ke s tűzpiros virágcsokrot 
nyom a kezébe olyan hirtelen, 
hogy ideje sincs szabódni. El
hallgat a zene, s a kis úttörő 
az öreg felé fordulva. hozzá be
szél: 

- Kedves Gerse bácsi! A 
vasutasnapon szívből kívcí.nunk 
még sdk-sdk boldog évet, erő
ben, egészségben! 

S ő csa.k áll komolyan, hall
ga.tagon. Ugy mcndana vala
mit, úgy szól714 a mosolygó ka
réjban állakhoz, de a nyelve 
nem engedelmeskedik. Csak 
tartja kezében a csokrot, alig 
meri fogni, nehogy semmivé 
váljon a szerszámnyél kemé
nyéhez szokott kezében. 

sárba és nelhéz mozdítani. A 
legfontosabb, hogy az őszi 
csúcsforgalomra. a pályafenn. 
tartás megszüntesse a forga-
1,omkorlátozásolkat. 

A szállíttató felek képviselői 
szólaltak fel ezután, ismertet_ 
ték lóré- és repülővágány
igényeiket, tájékoztatták a vo
nalfőnökséget a várható áru
mennyiségről. 

Az üzernfőnökök, mozgalmi 
vezetők és a dolgozók közül is 
többen járultak hozzá !hozzá
szólásukkal a megbeszélés si
keréhez. Fodor Bertalan selypi 
üzemfőnök a vonószeg-hiány 
megszüntetésére, a mctorjaví
tásdk meggyorsítására. hívta fel 
a figyelmet és kérte, vezessék 
be üzemfőnökségére a villanyt 
meg a telefont. Hontvá•ri Jó
zsef, a szobi javítóműhely párt. 
titkára fúrógép és fűrészgép 
beszerzéséhez kérte a vonalfó
nökség segítségét, Mezősi 
Miklós ercsi üzernfőnök a ki
és berakásokra vonatkozóan 
tett javaslatot. Horváth Kál-
1nán (Szob) hangoztatta, hogy 
a;< újfelvételesek kiképzéséhez 
idő kell, de még így is vállal
jak. hogy zökkenőmentesen bo
nyolítják le az őszi forgalmat. 
Soltész Rózsa aszódi üzemfő
nök is erre tett ígéretet, egy
úttal kérte, hogy nagyobb gon
dot fordítsanak a motorok ja
vítására. Vashegyi elvtávs. a 
budapesti üzemfónökség pálya
fenntartási előadója elmon
dotta. hogy a dolgozók nem 
szívesen jönnek pályafenntar_ 
tási munkára. mert bürokra
tikus és rendkívül hosszadal
mas az orvosi vizsgálat. 

Perei elvtárs válaszolt a fel
szólalásokra, majd Dákai elv
társ azzal zárta le az értekez
letet, 'hogy az rendkívül hasz
nosnak bizonyult mind a GV, 
mind a szállittató felek szem
pontjából. 

Már a másik utcát járja a 
zenekar, de ő csak áll, 1'évede
zik, s elindul egy nagy forró 
könnycsepp homályosodó sze
méből: Hej, Es.zter, Eszter, éle
tem párja, ha ezt a napot meg
érhetted volna! 

* 
S most itt ballag hajlott hát-

tal, fehér hajjal, panyókára 
vetett ujjassal. Munkában ki
aszott !keze gö,·csösen szorítja a 
furkóst. Szinte nem fa támasz
'kodik rá, pedig u.gyancsak sza
porázni.a. kell, hogy lépést tud
jon tartani a 'katoná.s léptű, sö
tétlkélc egyenruhás utódoklkal, 
a daloskedv-ű. menetelő vasuta
soklkal. Egy percre le nem ven
né tekintetét a zöldparolinos 
szaktársakról, no meg a pálya
mesteri rangjelzést viselő Ger_ 
se Péterről -, az ő fiáról -, 
alkinek melléről a nap ezer csil
logó sugarát veri vissza a szta
hanovista. jelvény. 

Hogy írigyelte valami!kor a 
„balkter g,ú.nyát", s szinte nem 
tudja mire vélni, hogy mcst 
miért esik olyan jól öregedő 
szemét legeltetni a volt mun
!kástársako1i, a/kik közül jóné
hánnyal egy csapatban dolgo
zott forró nyárban, csLkorgós 
télben. 

Oh, hogy szeretett volna ő 
is egyenruhában végigfeszíte ni 
a falun! Hadd mcndták volna: 
nini, az öreg Gerse, de kicsípte 
magát! Dehát 36 évi pálya.
munkás él.et alatt mindez csak 
álom maradt. Igaz, neki is volt 
egy bódésapkája. beírva a ru
hakönyvecskébe , amelyet 
úgy őrzött, hogy más az adófi
zetési csekket sem jobban -, 
de azt nem érte meg, hogy zub
bonyt, nadrágot is ölthessen a 
babm.érő mellé. 

36 évig állt csá/kánnyal, vil
lával a pangét-olda!ban, ahogy 
elhaladt mellettük a vonat . . , 
olyan büszke volt arro, h.."11!1 

- Budapest-Angyalföld állo
más tavaly még szinte nem lé
tezett a forgalom szempontjá
ból. Az újpesti vasútihíd meg
építése előtt ezen a vonalon 
nem közlekedtek vonatok. Most 
azonban naponta több mint 60 
vonatot fogad ez a kis állomás. 
Ideérkeznek a dorogi szénme
dencéból a szénvonatok. Az ed. 
cligi aluljáró gátolta az állomás 
munkáját. 

A főváros közlekedése �em
pontjából is szükségessé vált 
egy új aluljáró építése. Eddig 
csak a Váci úton volt közúti 
forgalom Újpest felé. Az alul
járó megépítésével a Lehel és 
Béke úton is közlekedhetnek 
a teherautók Újpestre. 

Az aluljáró megépítése ne
héz feladat elé állította a hidá_ 
szokat. A műtárgy vasbetonból 
készül. Hossza: 36, szélessége 
több mint 250 méter lesz. Ez az 
egyik érdekessége. Az aluljáró 
közepén bonyolódik le a két
irányú villamosforgalom, mel
lette mindkét felől 7-7 méter 
széles közút és 3-3 méter gya
logjáró húzódik majd, 

A hídon 13 vágány épül, szé
les rak területtel és egy közúti 
híddal, amely a Balzsam utcát 
köti össze. 

Az építésnél problémát je
lentett a talajvíz. A műtárgy 
alsó síkja már talajvízben van 
és a földmunkát vízben kellett 
volna végezni. De segített a lf'_ 
leménye�g: a szivattyúk 
éjjel-nappaJ szívják a vizet. A 
talajvíz nem éri el a munka
helyeket és szárazon lehet vé
gezni a földmunkát. 

A talajvíz elszívása mellett 
másik probléma volt a vasúti 
forgalom fenntartása. Ezért hat 

vágány alatt, ideiglenes szUk
ség'hidat építettek. Biztosítani 
kellett az aluljáró alatt a vil
lamosforgalmat is. A 90-es és a 
91-es villamosoknak éppúgy 
kell közlekedniök, mint más
kor. Ezt egy mozgó rácsos híd
dal oldották meg. A villamos 
ezen a !hídon megy, alatta pe.. 
dig végzik a föld- és betono
zási munkálatokat. 

Egy évi munka után az épít
kezés jelentős szakaszához ét
kezett, július 29-én átadták a 
forgalomnak a hídon épült 6 
vágányt és ezzel a hidásrok 
teljesítették vasutasnapi fel
ajánlásukat. (A hat vágánynak 
az eredeti terv szerint szep. 
temberre kellett volna elké
szülnie.) 

Ma már az új vágányokon 
bonyolódik le a forgalom és 
hozzákezdtek az ideiglenesen 
épült másik hat vágány felsze. 
déséhez.. Az ideiglenes tartókat 
gőzdaruval 'húzzák ki a földből 
és azután hozzákezdenek a to
vábbi rész építéséhez. Az alul
járó teljes egészében 1956 őszé. 
re készül el. 

Néhány adat is bizonyítja, 
hogy milyen hatalmas méretű 
az épitkezés. Szeptember óta 
mintegy 35 ezer köbméter föl
det mczgattak meg, 3000 köb
méter betont, 1 OOO ton714 ce
mentet és 600 tonna gömbacélt 
építettelk be. 

Nagy ütemben halad az alul

járó építése. A közelmúltban 
megkezdték a munkát a Híd
építési Vállalat dolgozói is, 
akik a hídhoz csatlakozó ki
futó útszakaszok építését vég_ 
zik. Kezdettől versenyeznek a 
hidászokkal, s közös céljuk, 
hogy minél előbb átadják ren
deltetésének az aluljárót. 

A debreceni rendelőintézetben 

A közelmúltban megnyílt debreceni rendel61ntézetben a vasutas 
dolgozók gyóqyulást találnak a legkUlönbőz6bb beteqséqekl'e. 

(Kovács Géza felv.) 

egynémelyik van.atvezető már 
nevé1'ől szólítgatta, mik-O'r el
húzott vonatjával a csapat mel
let. 

Egyszer a pályamester is k.e
utfogott vele. Vele, Gerse Gá
bor pályamu.nkással. Az ő be
csülete végett vették fel a vas• 
úthoz a gyereket is, alki most 
itt feszít a sorban, s ha jól 
hallja, az ő hangja harsogja 
legöblösebben: 

• • .  egyik ember olyan, mint 
a más;Jk.  

• . .  mennyi munkát végez, 
annyit ér . . •  

Mindig titkos vágya vott, 
hogy ,,'különb" emberré váljon 
a fia, mint ő - legyen elő
munká.s, s ha jól viszi, tán 
még a műszakhoz, vagy a for
gal.ornhoz is bekerülhet, 

� 
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De nem !került sem a mú
sza.khoz, sem a forgalomhoz. 
Hű maradt az apja szakmájá
hoz, a pályafennta.rtáshoz, 
mégis többre vitte, mint az ap_ 
ja: pályamester lett. 

S mcst itt menetel a többi 
elvtársával. Még a nap is lémc
solyog ráju!k: menetelne'k a 
vasutasnap ii:n.nepségére. 

Vasutasnap! Milyen kedves 
lágysága van a szónak. 

Vasutasnap! Egy ország né• 
pe néz ma a oo.sutasolkra.. ün
nepli a Gerse Gáborok utódait. 
De hiszen őt is - bár ő „csak" 
nyugdíjas, de mégis a nai711 
családhoz tartozilk. Igaz, hO{l1I 
47-ben nyugdíjba ment, mert 
hát nem bírta már a talpfát, 
meg a gyomra az örökös száTa
zat, de arra büszke, hogy 45· 
ben első volt a szakaszon., a'ki 
hozzálátott a munkához. 

Most C$�k réved.ezt'k, úml 
ballag a sor mellett. Eg11re 
újabb soraik, újabb arcok ha
ladnak el mellette. SzaparáZ
ná a lépést, de nem engedel
meskednek az öreg csontok. A 
szív még vinné, de a láb ma· 
kacskodik. Messze még, mégis 
alig várja, hogy elérjék a vas
utat, az ő kedves vasútját. S 
ahogy odaér, szinte lerogyik a 
töltésre, oda, ahol annyiszor 
állt a !kirámolt ágyazat mel
lett, amíg e !rohant a v01IQ.t. 
Oda, ahová csak addig iilt le 
36 év alatt, amíg a tarisznyá
ból elfogyasztotta a szűkös ha• 
zait. 

Most ismét megtért ide - pi
henni. Egyszerre sir és nevet a 
szem,e, ahogy az utolsó sorok 
is elvonulnak előtte. Az öröm 
és a lemondás feltörő érzúe 
csavargatja szívét. 

Milyen szép is a vasút, a lkf
gyózó acélszalag. Hányszcr 
nézett végig ezen a két sinszá
lon forró nyáron, mint most, 
a.mikor szinte rezeg a melegben 
a csillogó va.s, s érdekes, eddig 
soha.sem jutott eszébe, ho(IIJ 
ahogyan a két sínpár a távol• 

ban összeér, ugyanúgy lassan, 
minden dolgozó egymlu,ra ta
lál. - S a gondolat végét már 
a halkan Málló dal adja: 

, , . bár a bőre barna, V4fl1I 
fehér. 
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9. §: ,, 1 Magyar Népköztársaság 
lársadalmi rendiének alapja a munka " 

Országszerte lelkesen készülnek 

a vasutasnapra 
ke1"ékpár-sül!ye3ztllt kaptun9', 

1 
ál!ítású karos védjelz/1 teszi 

a szénszerelő dolgozókat elekt- bi.zt,mságosabbá a munkát ; - • 
romos daru mentesíti a nehéz Az ötödik vasuta.snaPot tovab
kosarazástól, a lakatosok esz-

1 
bi eredmények !kiinduló P<J'f!t

tergapadot és fúrógépet, a mo- 3ává akarjuk te;int s �zer,t 
torja.vító üzem dolgozói motor- munkánk legjavaval kes:z:u
süllyesztőt kaptak. Közpantt lünk megünneplésére • • ," 

A munkáról. az alkotmá
nyunkban bizto.5ított munkához 
való jogról beszélgetünk Er
délyi Tibor mérnökkel, a vas
úti főosztály 6. szakosztályá
nak dolgozójával. Szívesen be0 

szél erről. Ez ad értelmet éle
tének, ez tölti meg napjait 
tartalommal. 

Erdélyi elvtárs tíz esztendő
\·el ezelőtt szerezte meg mér
nöki diplomáját. A háború ide
jén arra kényszerült, hogy 
me.�szakítsa tanulmányait, re
ménytelenül nézett jövője elé. 
Akkor még nem is gondolta, 
hogy az elkövet'kezendő tíz év 
során mennyi nagyszerű vasúti 
alkotásnak lesz részese! 

Fiatal mérnök volt. amikor 
fontos megb1zatást kapott az 
úttörővasút építésénél. A pá
ll'amunká1kon kívül részese 
volt a hűvösvölgyi, az Előre, 
a szédhenyi-hegyi felvételi 
épüiet kivitelezési munkáinak 

Azóta számog építkezés irá
nyítója, ellenőrzője, kivitele
zője. Az ő csoportja gyakorol 
felügyeletet a vasút valameny
nyi magasépítési munkája fe
lett. Most nagy lendülettel dol
gozik azért, hogy vállalásuk 
szerint a hatvani felvételi épü
let még ebben az évben át
adásra kerüljön, 

- Bár hetenként kétszer is 
kiutazom Hatvanba, mégis 
mindenkor izgatottan figye
lem, mennyit fejlődött az épít
kezés. mi újat találok. 

Aztán arról beszélgetünk, 
hogy mit jelent egy fiatal 
mérnök számára az al'kotás 
szabadsága, az alkotás lehető
sége, 

- Sokat utazom az ország
ban - mond.ia -, és látok 
még romos vasúti épülete'ket, 
korszerűtlen, szűk állomásokat, 
laktanyákat. Tudom, sorrake
rül újjáép(tésük és azt is tu
dom. hogy csaknem valameny
nyiben nekem is részem lesz. 

�ó érzés ez. amely egyúttal 1 
eletprogramomat is megjelölL 
Mert munka van bőségesen és 
jogunk is van a munkához. 
Milyen más volt ez a multban. 
Telhetséges mérnökök állásnél
kül voltak esztendőkön keresz
tül. Télen a havat vártá-k 
hogy egy tányér levesért é� 
pár pengőért Japátolhassanak 
éjszakákon keresztül. Miniszte
ri, államtitkári, püspöki pro
tekció kellett ahhoz. hogy or
vosok, mérnökök 60 pengős in
ségmunlkát vállalhassanak. 

Most jut minden dolgozni 
akaró számára munka, kenyér 
és a kenyér mellé jut más is. Erdélyi Tibornak gyönyörűen 
berendezett kétszobás lakása 
van Budán, a Bertalan utcá
ban. Ma már ott tart. hogy a 

rengeteg könyvéhez újabb 
könyvállványokat szerezzen, 
kicserélje a bútorzatot szebbre, 
korszerűbbre. 

A munka jogáról, a munka 
öröméről beszélün'k. Él a mun
ka jogával. a munka öröme 
egész lényét áthatja. Érthető 
is. Fiatal ember létére munká
ja nyomán nagyszerű alkotá
sok születtek. Az esztendő vé
gén Hatvan állomás ünnepé
lyes avatásán - előreláthatóan 
- Erdélyi Tibor áll majd a 
szónoki emelvényen számot ad
ru az elvégzett munkáról, éle
tének egy darabjáról. l1:s biz
tos. hogy még sok újat fog al
kotni és alkotásai hirdetik 
majd, !hogy népköztársasá
gunk államrendjének alapja a 
munka . , ;  

„Nem volt ilyen megbecsült a vasutas a múltban, nem volt tlyen nagy ünnepe, csak fé!elemmel és megaláztatásokkal teli hétköznapjai volta/, - írja 
levdében Törőcsik . elvtárs 
vésztői mozdonyfelvigyázó. -A dicsőséges szovjet hadsereg hozta el nekünk a szabadságot. az egyszerű dolgozók megbecsülksét • . .  A vasutasnapon ismét felesküszünk a béke védelmére, mert mi, magyar vasutasok nagy bék,emúveink, mind virágzóbb mezllgazda.ságunk számára akarunk szállítani. A mi fútóházunk az utóbbi két évben egész sor olyan technikai 
felszerelésse_l gazdagodott, ami megkönnyíti, meggyorsítja munkánkat. Tavaly mozdony-

KÉSZÜLŐDÉS A MUNKÁS-PARASZT TALÁLKOZÓRA 
1. 

Amikor ellátogattunk a 
Landler Jenő Járómüjavítóba, Boronkai Ferenc elvtárs válla
latvezető éppen Schmall József 
főmérnökkel beszélgetett a 
Hajdúszoboszlói Gépállomás
ról. 

Tavaly ősszel elsők vol
tak megyei viszonylatban az 
őszi mélyszántásban. Az idei 
tr.vaszi munkákban is a me
gye elsói között voltak. Nem 
akárhogy dolgoznak a szo
boszlóiak ! 

A vállalat vezetősége meg• 
hívta a gépállomás dolgozóit a 
vasutasnapra. A pártbizottság 
a napokban fogja megtárgyal
ni, hogy miként osztják be a2 
időt, milyen programot csinál· 
nak a szoboszlóiak részért!. 
Tervezik, hogy délután elviszik 
őket a Vidám Parkba, meg
mutatják nekik a város neve-

zetességeit, este a kultúrcso-
, 

biztos nagy tetszésnek örvend 
port ad műsort. m!!jd . . . 

- Az üzem �olgoz�it visz<?nt - Új futballpályát avatunk. 
az alkotmány unnepere a gep- Az első meccset az üzem és a 
állomás hívta meg! - mQnd- - -11 . t 'át D ja Boronkai elvtárs. gepa �mas csapa . a J s_sza. _e 

Készül a kultúrcsoport is, �an meg E;!(Y másik ok 1s, �_: 
mert meg akarják lepni a haj• ert n�gy uni;ep�t csapun�. 
dúszoboszlóiakat. A sok gazda- mondJa Déve�y1 elv�ars _htok
sági segítségen túl, vidám ün• :-::

1
a.!osan. -:-- Tul�e!J�s1tettuk az 

neppé akarják tenni a munká- e_ uz�mszmt�t: es biz_tosan meg
sok és parasztok baráti talál• kapJuk az eluzem-c1met. Nagy 
kozóját, ?zó ez, mert �-�g so�e kaptunk 

2, 

A Fel�pítményi Vasanyagja
vító pártbizottságán már ké
szen vannak az augusztus 20-i 
találkozó tervei. 

- Meghivtv.k a Tarnaszentmiklósi Gépállomást, és akkora ünnep lesz a Vasanyagban, amilyen még nem volt 
mondja nevetve Dévényi FeTenc elvtárs, a pártbizottság 
titkára. 

ilyen nagy kituntetest. 
A diszisták kultúrműsorral 

készülnek, a futballisták, meg 
a röplabdások már edzenek, 
nehogy szégyent hozzanak az 
élüzem-cím átvételekor az 
üzemre. Nem tudják, hogy a 
traktoristák mennyire érnek 
rá a csépléstől, de ők is edze
nek, ha másként nem, a csép
lőgépek mellett. 

A városok és falvak dolgozóival együtt . . .  

Törócsik elvtárs Ieveíe nem 
l 
neplésben. Most közös erővel, 

az egyetlen, amely a vasutas- társadalmi munkával való;á
nap le.kes előkészületeiről ad gos ligetté varázsolták a nep
hfrt. A termelési sikerek, a vál- 1 kertet. Szabadtéri színpadot 
lait felajánlások teljesítéséről építettek, a kert egye:1et1en ta
és túlteljesítéséről szóló beszá- Iaját feltöltötték. Johetnek a 
molások mellett arról értesite- vendégek ! 
nek ezek a levelek, hogy a vas- A GőDőLLőI vasutasok 
uta� d�lg�zók �emc_sak -� ma- egesz napos ünnepi .!11�s�rában 
guk szamara k1vánJák unnep- nagy szerep jut a „gödollői va.s
pé avatni a vasutasnapot, ha- utas rádiónak" - így nevezték 
nem még közelebb akarnak el a községbeliek a hangosbe
kerüln! . a váro.<;ok és falvak rendezést -, amely egész dél
dolgoz01hoz. után szórakoztató műsort su-

SZENTESEN a !orgalom, a gároz. Az ünnepi műsort dél

vontatás, a pályafenntartás és előtt atlétikai versenyek nyit-
ják meg az Agráregyetem 

az építési főnökség dolgozói ta- sportpályáján. A kora délután 
valy is együtt ünnepeltek a vá- a gyermekeké lesz, majd a 
ros dolgozóival, azonban a kert, Ganz Arammérőgyár kultúr-

amelyben az ünnepséget ren- gárdájának vendégszereplésé
dezték, kicsi volt, sokan nem vel nagyszabású műsoros estet 
vehettek részt az �üttes ün- rendez a kultúrcsoport, 

Újjávarázsolt kultúrházak, kultúrpartcok 
Nehezen ismerne rá Kun- I tett a liget újjávarázsolásában; s:z:entmiklós-Tass állomásra a Az egykori gödrös, gazzal be-

látogató. Megszépült, újjászü- nőtt parkban ma friss fű zöl
Ietett a vasutas dolgozók keze- del, vidáman piroslanak a 
nyomán az állomás és a kul- muskátlik. 
túrház környéke. Mint Magyar A lelkes együttes munkából Mihály elvtárs levelében be- Vidovich László állomásfőnök• 
�zá1;101 róla, a_ k1;1ltú:há7: 1!.lel- kel az élen egyetlen dolgozó 
letti parkot s,rkó Laszlo uze- sem maradt ki. A DISZ-fiata
mi biz?_ttsági el�ok az állomá.� lok mellett -, akik egyébként 
dolgozo1v�l �gyutt ren��hoz- az egésznapos sport- és kul· 
ta, a kulturhazhoz vezeto Járdát túrműsor rendezésében orosz.. 
újjáépítették, a parkba,n új lánrészt vállaltak -, ott volt 
padokat helyeztek el. Tabajdi Ferenc elvtárs, váltó

kezelő, az állomás legidősebb 
dolgozója is. 

Úi élüzemeink 

úgy készülnek a traktoristák 
fogadására, mint akik régi is
merősöket, barátokat várnak. 

- Ezért nehéz is a helyzetünk. Olyan p!'ogramot kell csinálni, ami új lesz és eltér a tavalyitól. A fiatalok részére ugyan lesz új program, ami 

Büszkék egymás eredmé
nyeire, talán még jobban, mint 
a sajátjukra. Az üzem dolgo
zói örülnek a maguk kiváló 
eredményének, de még jobban 
örülnek annak, hogy segítsé
gükkel a Tarnaszentmiklósi 
Gépállomás is az elsők között 

Kovács Antal mo'Ídonyveze
tő és Balogh II. András pálya
fenntartási dolgozó középkori 
vár m iniatür mását építette fel 
a parkb'an. Miklós István mo7-
don:yvezető és Páli Sándor la
katos szökőkutat épített a7 ,,ódon" várral szemben. A pat
ronált Lenin Termelőszövetkezet dolgozó parasztsága is segí-

RAKOSPAWTA-UJPEST 
állomás dolgozói sem ,,ma
guk között" akarnak ünnepel
ni. Az utazóközönség szórakoz
tatásáról is gondoskodnak. A 
hangosbemondó egész nap ze
nés műsort sugároz, ugyancsak 
hangosbemondón ismertetik a 
vasutasnapi fő ünnepségeit és 
a miniszter elvtárs beszédét. A 
szombatesti kultúrműsorra 
meghívták a szomszédos kis áL 
lomások dolgozóit, valamint a 
nyugdíjas vasutasokat is. 

A második negyedé\·i ver-
, 

Pályafenntartási szolgálat: 
senyeredmények alapján kije- Baja, Debrecen, Hódmezővá
lölték a vasút új élüzemeit. A sá�hely, Kisújszállás, Sopron, 
második negyedév élüzemei a Szombathely pft. f6nökség, 
következők: A miniszter és a szakszervezet központi vezetőségének zászlajával kitüntetett szolgálati helyek: Állomási szolgálat: Buda
pest-Rákosrendező pályaudvar, 
Záhony állomás. Vontatási szolgálat: Nagyka
r.izsa fűtőház, Miskolc fűtő
ház. Pályafenntartási szolgálat: 
Pécs pályafenntartási főnök
ség. Műhelyi szolgálat: Szolnoki 
Járóműjavító ÜV. 

Kereskedelmi szolgálat: Deb
receni Rakodási Főnökség. Távközlő és biztosító berendezési szolgálat: Pécsi TBKE. Egyiib vállalatok: Fatelítő 
ov. 

Elüzem-címmel és pénzjutalommal kitiintetett szolgálati helyek: Allomási szolgálat: Komá
rom, Szombathely, Szerencs, 
Szob, Püspökladány, Buda
pest-Keleti-pályaudvar, Tata
bánya-alsó, Csorna, Keszthely, 
Somogyszob, Törökszentmik
lós. Vontatási szolgálat: Záhony, 
Kiskunhalas, Balassagyarmat, 
Budapest-Keleti motorszin, 
Budapest-Ke· eti villamosszín, 
Eger, Makó motorszin, Pusz
taszabolcs. Sátoraljaújhely, 
Szeged GV, Szentes, Vác, Bu
ciapest-Nyugati Műszaki Kocsi
szolgálati Főnökség. 

Távközlő és biztosító beren
dezési szolgálat: Debreceni 
TBKE, szegedi szerelésvezetó
ség, 

Egyéb vállalatok: Gyöngyö
si Kitérőgyártó ÜV, Budapesti 
Felépítményi Vasanyagjavító 
űV, Vasúttervező ÜV, Buda
pesti J::pületelemgyártó Főnök
ség. Anyagszerkezelési szolgálat: 
Budapest-Keleti szertár. 

Vezérigazgatói elismerésben 
és pénzjutalomban részesitett szolgálati helyek: 

Allomási szolgálat: Gerje, 
Mezőtárkány, Polgárdi, Erdő
telek, Szendrőlád, Pusztamo
nostor állomások. 

Anyagszerkezelési szolgalat: 
Debrecen műhelyi szertár, 
Győr szertár. 

Az őszi forgalom kilszöbén többszörösére nő az élüzemkitüntetés jelentősége, A második negyedévi élüzem cím 
azt jelenti, hogy a kitiintetett szolgálati helyeknek a legnagyobb részük van az őszi forgalom előkészítésében és élgárdaként indulnak az őszi nagy munka csatájába. A már-mar körülöttünk zajló és hamarosan teljes nagyságában kibontakozó őszi forgalom élharcosaiként ü,dvözöljiik az új élüzemeket és azt várjuk tőlük, hogy élüzemhez méltó kiváló munkával példát mutassanak, a legnagyobb sebességűre szabjak az llszi forgalmi verseny első szakaszának, a harmadik 

van. 

AZ ÉPÜLŐ GYŐRI ÁLLOMÁSON 
A vonatok éppúgy közleked- , gyeshalmi oldalon most rakják 

nek most is Győr állomáson, le a pincefödémeket az éttermi 
mint régen, mintha felvételi szárnyhoz. Ősszel megkezdik 
épülete lenne. Pedig néhány az utasforgalmi rész építését 
hónapja nincs. Januárban hoz- is. 

letet, még sem sikerült olyan 
formát találni, amely a szocia
lista realizmusnak megfelelően 
készült volna, s ugyanakkor 
teljesen bele is illene a kör
nyezetbe. Reméljük: a végle
ges terv szebb lesz. 

záfogtak a lebombázott álla- Rakonczay Nándorral, a Híd
másépület lebontásához, s ma építő Vállalat főépítésvezetőjé
már csak a középső lakórész vel beszélgetünk az épülő ál
áll. Az is csak pár napig. Az lomásról. 

Az építők viszont a legjobb 
munkát adják. Már megye
szerte hírement a Hídépítők 
jóminőségű munkájának, s so
kan azt mondják : Győrben még nem készült a felszabadu

élet mégsem állL meg Győr- - Jövő év augusztus 31-re 
ben. kel! elkészülni az épületnek. 

A forgalmi iroda és az állo- - Es elkészül? - kérdezzük. 
másfőnök irodája a kettes és � 
hármas vágányok közötti szi
geten áll, ideiglenesen. Innen 
irányítják a vonatokat, még 
lelkesebben, mint Yalaha. 

- Ez az év a feladatok éve 
a győri vasutasok részére -
mondja Gerencsér Ferenc ál
lomásfőnök. - De örömmel .:állaljuk a többletfeladatot, mert jövőre új állomást Icapunk. Izgatottan várjuk a felavatást, s azt szeretnénk, ha szép lenne, hiszen Győr az ország kapuja is, s nyugati vendégeink nem tttolsó sorban az állomásokról mondanak véleményt. 

A Hídépítő Vállalatnak még 
a régi állomásépület lebontása 
előtt tízezer légköbméternyi 
ideiglenes üzemi épületet kel
lett építeni. Ezzel egyidőben 
300 dolgozó részére szállástá
bort, ebédlőt, kultúrotthont 
építettek, szinte hetek alatt. 

- Nehéz lesz, de meg lesz. lás után ilyen téglafal.. A falak Sllt, már arról is volt szó, hogy szépek, s ami a legfontosabb: augusztus 20-ra, alkotmányunk szilárdak. (Különös figyelmet ünnepére készítjük el. Sajnos, kell fordítani a fal tartóképesa tervek késnek és mi néha ségére, hiszen közel vannak a tétlenül várunk. vágányok és igen nagy a rez-
A tervekkel baj van, az ét- gés.) 

termi rész mellett is megkezd- A kőművesek legnagyobb ré
hetnék az alapozást, ha lenne sze a szigetközi építkezésekről 
terv, s ezzel is nyernének vagy került ide, s a vezetők sze
két hetet. Az építésvezetőség rint: ilyen jó gárdával régen 
minden nap hívja Budapestet: dolgoztak. A „gárda" most 
tervet, és tervet kérnek, mert bővült egy óriással: hatalmas 
ez az alapja a gyors munká0 toronydarut kaptak. 
nak. Az elmúlt évek alatt is ál-- Milyen lesz az új állomás- landóan fejlődött az állomás: épület? helyi rendező, egy deltavágány Rakonczay elvtárs elénk és több vágány épült. Az új rakja a 250 méter hosszú fel- állomás betetőzése az eddigi vételi épület tervrajzát. fejlődésnek. 

- 64 ezer légköbméter! - A győri vasutasoknak egyéb-
mondja. ként is ünnep ez az év: száz 

Műhelyi szolgálat: Debreceni, 
Szombathelyi, Északi, Miskolci 
Járómüjavító ÜV. Kereskedelmi szolgálat: Bu
t'apest-Nyugati rakodási fő
nökség. 

negyedévnek 1endületét, sodró A középső részt még most is 
lendületükkel ragadják ma- bontják, de a pesti oldalon 
gukkal a többi szolgála.ti he-

1 
már a postaszárny emeletén 

lyet is a győzelem kivívására. dolgoznak a kőművesek. A he-

Nem a végleges tervet néz- éve futott be az első vonat 
zük, de egyet megállapítha- Bécs felől, 1855. december 
tunk, hogy túlságosan egyszerű 23-án. Most úgy akarják kö
formával dolgozlak a terve- szönteni az évfordulót, hogy az 
zők, akik minden valószínű- építés mellett is sikeresen le
ség szerint figyelembevették a 

I 

bonyolítják az őszi forgalmat, 
környezetet, a barokk tanács- hogy ezzel is megköszönjék az 
házát és több más hasonló épü- új állomást. 

A IJGIJSZ TIJS 14: ÖTÖDIK VASllTASNAP 
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KISKŐRÖS állomás is szé
pen dekorált külsővel köszönti 
a vasutasnapot. A vasutasze
nekar reggel zenés ébresztővel 
járja be a község utcáit és el
látogat a vasutasnapi felaján
lásokat legkiemelkedőbb ered
ménnyel teljesítő vasutas dol
gozókhoz. Délelőtt felvonulnak 
a szovjet bőcsi emlékmű meg
lrnszorúzására. Délután térze
nét ad a vasutas zenekar, majd 
a kultúrgárda ünnepi műsort 
rendez a községi kultúrott'hon
ban. 

PECS vasúti csom�nt dol
gozói reggel 8 órától éjfélig 
tartó gazdag programmal ün
neplik az ötödik vasutasnapot. 
Vasárnap reggel a szovjet hő
sök emlékművénél róják le 
hálájukat a felszabaditók 
iránt. A programban változatos 
sportesemények szerepelnek, 
este a vasutas kultúrotthonban 
gazdag kultúrműsort rendez
nek. 

SOMOGY .SZOB állomás dol
gozóinak kultúrgárdája a vas• 
utasnapi ünnepi műsor kereté
ben bemutatja Csehov: Kutyák 
című színművét. Vasárnap reg
gel a DISZ-szervezet fiatal
Jai virággal köszöntik az idős 
és nyugdíjas vasutasokat, 

BARCSON a vasutasnap ki
emelkedő eseménye lesz a 
sportolók váltófutása az állo
mástól a szovjet lhősök emlék
művéig, majd az emlélanű ün• 
nepélyes megkoszorúzása. 

- A vasutasnap ötödik szü
letésnapjára készítettem. 

- Kérek egy fapa.dost Sztálinvárosba, és engedje meg, hogy átadjam ezt a virágot, - A mozdony is ünnepel. - Apu.'ka, ez a legjobb alkalom, hogy megvedd az ígért kisvonatot. - Elvégre vasutasnap vanM, 
(Pusztai Pál rajzai) 
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�As-49!; \((mJ���rJr;s� 
Százezer forint értékü társadalmi munka 

_ f.Z I DŐSEBB DOLGOZÓK FELELŐSSÉGE 
PARTUNK ÉDES GYERMEKE, A DISZ IRÁNT 

1� NAGYJELENTOS:l!:· helynek a parancsnoka, igen hogy a fiatalok minél kedve- veljék a fiatalokat önállóan 

Omladozó vályogkerités övezte a lkiS!kúnhalasi !kultúrott
hont. Az udvaron Za!khatatlan düledező ház é'ktelenkedett, pe
dig nagyon !kellett volna gondnoki Ztlkásnak. Honnan vegyünk. 
120 OOO forintot? (ennyit !kértek a helyreállitási munkáért). Ez 
a !kérd.és foglatkoztatta a dolgozóikat. 

Gű értekezletről számol- sokat tehet az ifjúság nevelé- zőbb körülmények között tatunk be lapunk hasábjain. Az séért. s ez egyben - hangsú- nulhassanak, hogy szakmai 
gondolkozni tudó, öntudatos 

egyik a vasutas DISZ-tagok lyozta a miniszter elvtárs oktatásuk ne száraz, elvont, emberekké. 

De nem sd.káig. Tavasszal a kultúraktíváik és helyi szer
vek vállaltá.lk, hogy a muTl'kát a vasutasnapra elvégzek szabad
idejüikben, csalk /J.z anyagot biztosítsa a szcikszervezet. 

Tizenhatezer forintot 1/ropta;k anyagra és a sza1:a:.kat tet
tek ,kavetté'k. A romos épül,et ma má·r gondnoki lakás. Áll a 
200 méter hosszú, 2 mét€r magas bet011;.1<.erités Is. (100 darab 2 

és félméteres betonoszlop, 400 darab 2 méter hosszú és' 50 cen
timéter széles betonlap !keltett a !keritéshez.) 

országos aktívaértekezlete volt kommunista és hazafias ál- bürokratikus izú. hanem ér- A nevelés másik fontos 
a másik - amelyről lapunk lampolgári kötekssége is. mint dekfeszitő, lebiiincselő legyen. módszere a buzdítás. Ha a fia
más helyén közlünk tudósi- a párt tagjának, mint a ma- Az oktatás kérdésénél egyetlen talok jól dolgoznak, ha munka· 
tást - az idős. tapasztalt vas- gyar népi demokrácia állama vezetőnek sem szabad abból sikereket érnek el - hívta fel 
utasok megbeszélése. Mindkét egyik vezetőjének. Pártunk kiindulnia, hogy milyen körül- rá a figyelmet Bebrits elvtárs értekezleten vezérfonalként szava aiTa kötelez mindenkit. mények között tanulta meg ő - ne késlekedjenek a vezetők 
\<Onult végig az ifjúság nevelé- hogy minden rendelkezésre annak idején a szakmáját, meg is jutalmazni, megdicsér
sének kérdése. A fiatalság - álló eszközzel, a legtevéke-- szerezte meg tudását. gyakor- ni őket, példaként állítani a 
a mi jövőnk: ez csendült ki nyebben, a leghatározottabban lati tapasztalatait. Ez legtöbb- többiek elé. A dicséret, a ju
ezekből az értekezletekből is támogassa a DISZ munkáját. szőr bizony küzdelmes, nehéz, talmazás nagy lendítő erő, éppen úgy, ahogyan ez a súri- Ezt a határozatot a legkövet- megaláztatásokkal. nélkülöze-- újabb, még szunnyadó ener
tctt tartalma a Központi Ve- kezetesebben kell végrehajta- sekkel járó út volt. A mai fia- giákat szabadít fel. különösen zetőség május 27-i határozatá- ni a vasút vezetőinek. tatok számára egészen más, a fiatalokban. Sok tapasztalat 

Köszönet az állomás, fűtőház és pályafenntartási szttkszol
gá.l.a.t dolgozóinak, a!kik fáradságot nem ismerve dolgoztak Jcö
zös ügyünJkért. Külön íköszön.et illeti Belényi, Kurucz, Hegyi, 
Tornai Puskás Benyó és 'I akács elvtársa!k.at, a:k11kne'k lellk,Jse
dése, odaadása' példa volt a 111.un•kában részvevö.k számára, 

Ördögh Já.nos 
!kUZtúrnevelési felelős, szegedi területi bizottság. 

nak, s ez volt a központi té- 1 HATAROZAT V1:GRE- szebb, simább a tanulás útja. van rá. hogy a buzdítás után - Új munkamódszer beve--
mája a DISZ II.  kongresszu- HAJTASA ott kezdődik, Az a jó szolgálati vezetö, aki még nagyobb, még szebb fel- zetésére kerül rövidesen sor 
sának. hogy a vezetőknek teljes erő- még szebbé teszi ezt az utat, adatokat oldanak meg fiatal- a darabáru-szállításnál :  a da-

,,Tudvalévő, hogy hat-nyolc vel elő kell segíteniük, tám-'.>- aki úgy foglalkr,zi.k fiatal jaink. rabáru tervezésre. Az új mód-
hónappal ezelőtt a DISZ a gatniuk kel! az üzemekben és beosztottjai szakmai és politi- A vasúti munkában min- szer lehetővé teszi, hogy a fel· 
jobboldal és a jobboldali el- a szolgálati helyeken a virág- kai nevelésével, mintha saját dei,ütt, így az ifiúság nevelé- adások előzetes ismerete alap
hajlók pergőtüzében állott, és zó. eleven, sokoldalú, v011zó gyermekeinek a jövőjével tö- sénél is teljes éi-tékű együtt- Ján a küldemények megfelelő 
bizony a pártnak teljes mellel DISZ-élet kialakítását. A fia- ródne. működésre, jó összhangra van csoportosításával jól kihasz-
kellett kiállni a DISZ-ért, tálakban megvan a készség I Z IDŐSEBBEK, a szak- szükség. A tapasztalt, idősebb nált, közvetlen dara':>árus ko-
hogy megmu.ta.ssa mindenki- ahhoz, hogy társadalmi mun- H mai vezetők legyenek és a lendületes, kezdeménye- esik - állomási, átrakó vagy 
nek: a DISZ pedig a mi édes káva!. öntevékenyen hozzájá- türelmesek, szívósak ebben a zőkész fiatal vasutasok közöt- csoportkocsik - induljanak. 
gyermekü:nk, nem hagyjuk ruljanal, kulturális és sport- munkában. Legyenek példa- ti együttműködés új, nagy - Tettenért,e a vasúti rend-
cserben. eltenkezőleg, teljes tevékenységük anyagi alapjai- mutatók a maguk munkájá- eredmények. sikerek alapja őrség Szlávik Béla és Petró 
etővel támogatjuk" - mon- nak a megteremtéséhez. De ban, mert ez a nevelés, a pe- lesz. Most van erre különösen Benjamin rakodómunkásokat, 
dotta Rákosi elvtárs a DISZ milyen sokat. mennyivel több dagógia egyik legjobb módsze- szükség, a na�' erőpróba, az amikor a Nyugati pályaudvar 
júniusi kongresszusán. Ezek a eredményt jelent, ha a főnök, re. A szakmai nevelés. amit őszi forgalom előtt. Az idősebb ponkján egy konzervesládát 
szavak pártunk minden tag- a vezető szívügyének tekinti a vezetők végeznek, legyen dolgozók saját munkájukat te- feltönek. 
jának, minden kommunistá- ezeket az ifi-problémákat is, mindig politikus is, yJgye elő- szik könnyebbé, ha min&! job- - Emlékünnepélyen emle
nak világosan megmutatták : az ha tekintélyével és a rendel- re a fiatalok soraiban a ban felkészítik a fiatalokat a kezett meg Kiskorös lako�sága 
ifjúság ügye _ pártügy. se- kezésére álló anyagi eszközök- marxista-leninista világn,;zel nag}· feladatok megoldására, Petőfi halálának 106. évfordu· 
hasem sokallhatjuk, amit az .kel is támogatja a. virágzó megerősödését. Te1,,"lnészetc.;,, ha ott állnak mellettük, szív- lójáról. A vasutas lúvószene
ifjúságért teszünk, s mint DISZ-élet kialakítását. hogy a vezetőknél mint \'el-lélekkel. szeretettel. f.:s kar térzenét adott. A műsoron 
ahogy a DISZ pártunk édes A ,·ezetők másik fontos kö- minden más kérdésben - eb- egyben hazafias kötelességüket a költő megzenésített versei 
gyermeke, úgy kell mindenki- telességét abban jelölte meg ben is nagyfokú határozott- teljesítik ezzel a jövó nemze- szerepeltek. 
nek a maga helyé-n, a maga Bebrits elvtárs. hogy teremt- ságra. céltudatosságra, ke- déke, pártunk edes gyermeke, - KeskenynyomkiY1,ű moto-
jól felfogott érdekében min- sék meg a leh::!tőségeit annat.:, ménységre van szükség. Ne- a DISZ iránt . ros osztály alakul az tszaki 
den fiatalt saját gyei·meke-- Járóműjavítóba11. Az új osztály 
ként oktatni. nevelni. ember- A 'r·· K , r'E /o 1. �, 

feladata a ke,;kenynyomközü 
ré faragni. l0fB VeS JJ O fömegSpOrf-mozga, m (BjleSZféSééff motoros járművek készítése, 

1 VASUTAS DISZ-TA- javítása, alkatrészek előá!lltá-
A A Tö1' ekves Sportegyegfüet or4 gyesl. sa!qCtarjú::i, j�ls2berényi sz-akm2.bau dolgcz.ó ifJűs.ágol is sa és J·avítása. GOK országos aktíva- szágos <>'nöksége sajtó!cgadáson tii sportkörök már slk0rrel vet

,,Tíz szabad esztendő" 
címmel a vasutasnapra meg
jelent a vasút poli t:·kai főosz
tály legújabb kiadványa. Az 
ízléses kiállítású füzet az élen
járó vasutas dolgozók életéről 
szóló színes írásokból tartal· 
maz összeállítást. 

- Javul a darabárus kocsik 
kihasználása. Az április havi 
2,9 tonnás induló darabárus 
kocsikihasználás júliusra 3.0 
tonnára emelkedett. Figyelem
be véve, hog,y a nyári hóna
pokban a könnyű fajsúlyú és 
terjedelmes áruk forgalma 
megnő, az eredmény dicsére• 
tes. 

- Az Északi Járómüjavító 
Pierre Semard kultúrotthon 
ifjúsági színjátszó-csoportja a 
..Pál utcai fiuk·· e. színmű elo
adására készül. 

- Dlhocsivnij .,Nászutazás'' 
e. zenés vígjatékának előadá
sára készül a ferencvárosi No
vember 7-kultúrolthon. 

LAKÁ S C S E R E  értekezletén Bebrits Lajos táJékozwrn,i a lapok munkatár• tek rész: a várooi üzemJ baJ· me1omozgs1túk. A l'ilre'<vés SE - Dicsérö elismerésben é� 
el\·társ, közlekedés- és posta- sait ''" összevonás ót.11 Yé-gz6tt nokságokban. kezcteményozé9ére egymáe kö• pénzjutalomban részesült Vasi< 
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a zűtti ve-r::.en:i,'l 1 ·ndi-:-ot.ak a spcrt� Károly vonatvezető (Komá- Mezőtúri kétszobás, összkonr 
ügyi miniszter beszédében 

zc~• el"lárs, a To··rek:,.·e·s e·.·:,o·· •. ·.e sülypontl szakosztályok lé:.reho- kö1·ö'.<. hoyy m,�él több fia'.cl! Pó 1 . áll . 1 „1 fortos magan!al<ásumat. 300 négy. 
hangsúlyozottan fordult az = . ,onjan<\k be " \TI' Jelvény�z„rzü rom), sa stvan omase o • szögöles ter·üleleu. gazdas.i�i 
l·do"sebb generáci·o·hoz. Az if·i·u·. elöljáróban leszögezte: a vasuta, 7.á ába·n, fe.ileSZ!ésében. különö

6
·-

versen,.-ekbe. A Töreh·v"s v'Ilal- járó, Dabronyi József váltóőr mel!éké.pületekk"I és udvarral, 
ook. postások. közlekedési és se.n a t-..erékpéiros és "'� úsz . -,. C' " .. gyilmölcsössel. e lcserélném két• ság nevelésében nem lehet kü- sz.állitá„l dot$1oz6k sporrEgye .. �z.ak09Ztályok.at II:e!öen. Ke.,zt- ta. hogy az clóír·t 17 OOO helye:< és Molnár Ferenc állomásfo- szobás debreceni vagy budapesti 

Jönbséget tenni szülök és 1 té. 1 · 1 f"l:tb er h su• helyen, zu;aegerszegen, \'e-szp• 25 OOO fi· Uul ,·1,sgéztat le a nök (Környe áll.)
{ 

mert május Iakáeér,. Cím : DáY,d föintezö, 
gyermektelenek, vezetők 

és ,�al�t�, et,�rtuni '!árc��; m"Jj rémben alakult.a!< t'i.l ,.,skoazté.· \'IT•Jelver.y rnegszel'Zésé�rt. Az 13-án Környe ál omáson éber Debrecen, Vörösmal'tY u. 1 1 . 
alacsonyabb beosztású elvtár- hatá!'ozatái,«k a soortr.e,-elt½re ��1'.á :(a.,t7'�'.�:C��;'(i;;;Y a�

e
t��;;: 01 n.ogo� e,nök�g díszes serte- szolgálatukkal balesetet hárí- Elcserelném Budakeszin léY6 vo!':atkozó rP�-:z!!t. tGije� erővel cli:jk hiánya gá:alja . A7. egye:,:ü- get ajándékoz anna!< a spm·r- tottak el. kétszobás, fürdöszobás. kerte.:,1 6<1k között mondotta - igyeks:cik fcj!es-,teni " tömeg- Iet most Szoli:okon hp'· reá1ifr ta 1 .. • 1 1, 1 . bb d lakásomat Buclapeet területé•! 
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az ifjúság helyes nevelését; egy1kc a legnagyobb sporf<,i,,·0• Allétikában Igen Jó a, u•án- Soproni elvtárs végül arról dolgozó _Mol�ár István pálya- Pécsi, belvárosi egYszoba-össz• azt, hogy az ifjúságot a terme- sületeknek, több mint 300 0-00 pófüis. de az atiét!kal páiyák számolt be a sajtónak, hog:, a mester es Kiss János pálya• komrortos lakásomat elcserélném 
Jés élcsapatává, rohatncsapa- dolgozó egyesület<'vé vált, spor,- hiár.ya, nem megfe!cl6 k.:u·aan-

Töre,,vés SE a vasu'.esnao ün- munkás ellen. Nevezettek nagy hasonló budapest!ért. Lakatos Js-
tává tegyük, t���inek több mint so OOO tagja �!j'/Jcíl,ms.;'J?. 1'reJb�11 µ�'if J, 6;,'jaTö: nepsége!b61 mcilto módon · kh an- mennyiségű vasúti talpfát tu- ��fy!��n�!�\,;;�i\Cf;.;";,;?J;;'z'.í��: 

Mindenki felelős ifjúságunk A lömeggport•mozg<1lomban az \<��';9 :rft�\�1t �:
l�

���lmi
z
���� Ja kh anni .a részét. lajdonitottak el. Iet. T-,lpfoo • 2 1 -.12 

neveléséért, de kiilönösen elő- egyesület már ért el eredménye- iij pályát építettek, &zékesfehf-1••r••••••••••••••••• .. •• .. • .. • .. ••-•-•11• .. •• .. ••• .. ••••••• .. ••••• .... •• .... •••• .................................. , ............. . 
,. , .., ket. különösen a szakszervezeil várott, N'yfregyházán és több: terben all a vezetok, a gazda- s,portOnnepségeken mutia.tkozott más városba'l. e�y-1.:ét hón,1yxm: 

� 

sági vezető funkcibná;ri'ltsok ez meg. ahol a részvevő spor- belül helyreál1itják hZ iatléli1Ja!! 
• felelőssége. A gazdasági veze- totók száma meghaladla a pályákat. : 
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,· 30 000-et, a t.aval)i ké:szer·esét. A legnagyobb arányú tömeg-: ;-· �o, . aki egy reszlegne.k. szolga-

1 

Uj sportkör•ök is alaku!Usk. Kom-

1 

sport-megmc-,dulás, a \'JT Jc:.: 1ah helynek, vagy tobb ezer tón ia három szakma közös sport• vényszerző verSP-nyek u ,·ac;.utas:,: 
dolgozót foglalkoztató

k 

mű- kört alakított, 
_
a makói, mezó'he- po.91áa, köz.I

h

ekedési

b

és BZillií:ás,
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28 ORA VARAKOZAS 
A fiatalo tervei a Hámán Kató Fűtő áz an : Július 24--én a 4161-essel, 16 

: óra 33 perckor érkezett Pusz
is a fiataloknak, s talán ez : taszabo!csra Mlir'.k István ta
lenne leghainarabb megvaló-: polcai vonatvezető és csapata. 
sítható. Sokszor a javítómű-: 25-én reggel 6 óra 30 perckor 
helyből kijött gépen néhány: ébresztették őket, de csak este 
nap múlva elromlik a légszi-: 20 óra 45 perckor indultak a 
vattyú, vagy a foltillesztés: 4198-as számú vonattal. Össze. 
mellett fúj, de az is megtörté-: sen 28 órát tartózkodtak Pusz
nik, hogy nem fékez a mez-: taszabolcson akikor. amikor a 
dony. Például május 6 és jú-: legnagyobb erőfeszítésekkel 
lius 18 l,özött kijött 16 gép kö-: tudjuk csak pótolni a vonat

Mindig megtakarított festé'k-
1 

ORVOSOLJAK! 
anyaggal dolgozott. Sportolni . • .. .. 
is szeret. a Szol111oki Törekvés .Kisko�oson a rak�rban 

Palla István, a Hámán Kató 
Fűtőház DISZ-titkára részt 
vett a tizedik vasútüzemi ér-
1ekezleten. A tanácskozáson 
felötlött terveiről, el2ondolá
sairól beszélgetünk vele. 

- Tölgyes elvtárs fejtegeté
seit összevetettem az itteni 
�1elyzettel és úgy érzem: a leg
fontosabb most az ifjúsági 
b igádmozgalom kiszélesítése 
és továbbfejlesztése. 

- Szervezetünknek 160 tagja 
'\an, januárban még csak 105 
volt. Az új tagokkal még csak 

most kezdünk foglalkozni. De 
a régebbi tagok sem ifjúsági 
brigádban dolgoznak. 

Hány ifi-brigád van ? 
- Tfzenkettő. 

A fiókrnühelyben hat ifi-
brigád dolgozik. !holott több 
mint nyolcvan fiatal van a 
műhelyben. A DISZ-vezetőség 
most azt tervezi. hogy újabb 
ifi-brigádok szervezésével és 
bizonyos átcsoportosítással 
megvalátsítsák a zártciklusos 
brigádmunkát. 

Nagyobb telelősséget 

- Most alkalomszerűen do!- végezze. Ez azért is fontos 
goznak az ifik - mondja. lenne, mert a főjavítáfa:>S, vagy 
Egyik nap 424-en, másik nap részlegvizsgás kocsikon kisebb 
:.:28-an. Az lenne az ideális, a rongálódás és könnyebben el 
ha egy-egy brigád egyféle gé- lehet tagadni egy-<két hibát. 
peken dolgozna. mert így job- A megvalósítás előtt azonban 
ban ki lehetne mutatni az komoly akadályok állna'k: el· 
eredményeket. a hibákat. sősorban a sokrétű, bonyolult 

Sokszor megtörténik, hogy munkafolyamat és a kis lét
tutójavítás után rövid idón be- szám. 
lül cserélni kell a féktuskót, Akadályok állnak a mez
mert !hanyag munkát végeztek donybrigádok megszervezése 
a javításnál. Ha az azonos so- előtt is. A legfiatalabb moz
rozatot mindig egy brigád ja- donyvezetők is 30-32 évesek, 
virnná, akkor nagyobb lenne .s őket már „öregnek" számít
a felelősség és kevesebb hiba ják. Másrészt: a fiatalabbakat 
fordulna elő. öregebbekkel osztják egy bri-

A DISZ-vezetőség rnár be- gádba. 
:;zélt erről régebben is, de I A DISZ-vezetőség javaslato
megoldást még nem talált. _Ak- kat fog készíteni. hogy. �iként 
kor úgy me,:ült f_el � pr?bl:"11�• 

1 
leihetne .1ft-mozdonybrigadokat 

!hogy az idoszak1 vizsgas Jav,- szervezni. 
tásokat kezdettől egy brigád Van egy másik elgondolásuk 

alnívája és persze lelkes szur- i:uncs v!z�sap. A . ?olgozo� . az 
kolója állomásépuleehez :iarna:k vizert, 

A l�gkisebb fiú. Dezső _ ami bizony 
t 

_mun�akies�t je
.,érdemes vasutas". Először az lent. A . rak_ar yarosfeloh ol-

. dalan runcs esocsatorna. Ha asztal_os mesterseget tan1;11ta, esik az eső, az áru azii-. i,m1 d� sz1v� a lakatosokhoz huz�a. sok.szer tetemes kárt jelent a Ki.tanul.� ezt a szakmat 1s, népgazdaságnak. É\·ekkel ezn:e?hozza alapo�an. �bben. a előtt volt itt csatorna. de elf�levben 16 kocsival tobbet Ja- vitték Kiskunlhalasra és nem v!lott meg, mmt ainennyi a akar visszakerülni. Egy kis jóterv� vo!t. . akarattal mindkét hiányosság 
zül 12 néhány nap után újra: kísérő-hiányt. 
javításra szorult. Az ilyen gé-: Az ilyen meddő idők közbe
pek a fiatalok kezébe kerül-: jöttével nehéz lesz az őszi for
nek, nekik okoznak terven fe- : galom feladatait megoldani. 

Buwkek vagyunk a . Dobó- megszüntethető. családra. Cseh Zoltan 

!üli munkát. Ezért azt akar-: Bognár Károly 
ják, hogy kössenek szerző-: Tapolca 

Szolnoki Járómújavitó 

,.KÖNYÖRG0'' 
dést a javítómwhely fiataljai-: 
val, akik vállalják, hogy kifo- : A D0B0-CSALÁD A BEV nyári menetrendje 
g,;stt>lan munkát végeznek. a: szerint 6 óra 48 perckor indul-
fGtöházi fiatalok pedig vállal- : Nem írta� méi; Dobó Istv.án- na egy vonat R.ák.oss::entmi
ják, hogy menetközben el vég- : ról. a )r�cs10sz�aly s�ekreny- hályról Pestre. A valóságban 
zik a kisebb javításokat. : la_katos.arol, pedig megerdemel- azonban !1ét óra előtt nemigen 

. : ne. 36 eve mutaL példát a mun- hagyja el az állomást. 7 óra 
�eg_ egy te,:v, amely,!o�lal- : kában. fegyelemben üzemünk- 03 perckor indul egy másik. kl)z ,atJa a DISZ-veze,oseget : :  ben. Nem volt könnvu élete. rendszerint pontosan és meg akarják szüntetni azt a : Korán meghalt a felesége és üresen. 

'."'�ha!atlan_'helyzet.1:t, ho1y azi egyedül nevelte öt grermekét Mindlcét vonatnál k5zös, 
allo gepe�rol póto!Jak a luany: : és hogy nem rosszul, azt az hogy - ,,szinte menetrendsze-
10 alkatreszeket. A gyakorla,: élet igazolja. rúen" - naponta percekig áll 
ugyanis az, hogy a javítás alatt! A legidősebb, Gyula, aszta- a Sashalom--Gizel1a út és Sas
ál!ó gépekről leszedik az al-: les brigá<:h-ezető a kocsiosztá- halom-Kossuth tér-i megálló 
katrészeket, s amikor erre a: lyon. Arrpl híres brigádia között levő jelzőnél. melyet az 
gépre kel'iil sor. újra egy má-: hogy jó minöségú munkát v& utasok „könyörgö"-nek nevez
silt gépet „kopaszta·'lak· meg.: gez. !l:g a munka a keze alatt. tek el. 

Palla elvtás és a vezetőség: Teljesítménye mindig 140 szá- . Kéré&ünk a köveUcezö: a 6 
többi tagja ih•en tervekkel fog.: zalék körül mozog. ori; 48-as induljon rendesen, a 
. . � . . _ : János mázoló szakmát ta- 7 ora 03-as induljon 7 óra 10 lul�?�tk az oszt foigalom. �:?�: nult. Hat éve a mázoló intéző- perckor és nem utolsósc,rban, esteJen. Ha megvalós1tJa,<- : csoport vezetője. Ez idő alatt hogy szüntessék meg a ,kö

nagyban segítik vele az őszi: még egyszer sem vételezett 
I 

nyörgő"-t. 
forgalom sikeres lebonyolítá-$ anfagot 1; futójavításos pogy- Major Gábor Pál 
sát. • gyasz.. es személykocs1kra. Anyagellátási Igazgatóság 

Zombori Sándor 
üb-elnök, Kiskőrös 

AZ ÖSZI FORGALOM 
S IKERE�RT 

Július 24-én oz 1998-as szá· 
mú vonatból - vonórúd-sza
kadás miatt kisoroztuk a 
307.266 számú rc..,ott koc,it. 
Aznap 9 órakor táviratilag ér
tesítettük a pécsi kocsijavító 
műhelyt és kértük a kocsi sür
gős megjavítását. Azóta már 
több táviratot is küldtü,.'·: eb
ben az ügyben. távbe;ú,on 1s 
sürgettük a szükséges rnunka 
elvégzését. de a kocsi még ma 
is itt áll. (A levél július 31-én 
kelt.) 

A mi dolgozóink igyekeznek 
mindent elkövetni az őszi for
galom ikere érdekében. Jó 
volna, iha a pécsi kocsijavító 
műhely is mindent megtenne 
az őszi szállítások sikeréért. 

Kékesi Lajos 
Szentlőrinc 

SZOCIALISTA VASUT1':RT - A Vaslltl Föosztály és a Vasutag Ool1to26k Szakszervezetének hetilapja. - Megjelenik minden hetflln - Szerke•zt1 a z k tllbl tts t,;.özlekedés• és Postaügyi Mín1sztér!um 1. Vasűtl Főosztálya és_ e V�st.tas Do 1goz6k Szak_szervezete . - Szerkesztőség: Budapest. VI„ Sztálin űt 83. 'SZ. T-;,lefott-".í�-i� 42��.,3:fg
2? 8 

LagtulaJ.donos: � 
16-76. 39-49. - Kiadóhivatal: VII., Rá'llóczl ut 54 - 18 000 példany - Szikra Lapn�

·
omda. Budapest. VIU„ Rökk Szilárd utca 6. Felellls n;yomdavez";.ti,; Kij<':ir M��::\� telefpn. 



A VA S Ú T I  F Ó O S ZTÁ L Y  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  
• � maqyar vasutas dolgozók képviseletében Boqnár Imre elvtárs. 
: a vasut politikai főosztály vezetöje, G.ispár Sándor elvtárs, a Va."' 
: sutas Dolgozók Szakszervezetének elnöl(e és Csanádi Györqy e l .,• ------------------------------------------------------- ! társ, az Államvasutak vezériqazqatóJa meq!-:.oszorúzzak a qel ltrthegyt 
: szovjet hösi emlékművet. XLVm. iVFOLYAM, 33. SZ. ÁRA 40 FILLÉR 1955. AUGUSZTUS 15. i ( KOYács Géza r�Iv.) 

"••·················································································· 

Dolgozó népünk szeretetétől övezve ünnepeltük a vasutasnapot 
Még a hetek óta rejtőzködö nap is elöbújt a 

ifelhák mögül, és -melengető, aranyos s-u,gai'aival 
vonta be az augusztus má.sodik vasárnapjára 
kéizüwdö ország hétvégi napjait. Mintegy je
lezni akarván: azok a dolgozó'k, aiki'knek ün
flepnapja ez a 1.·asárnap. !kiérdemelték. hogy 
fényl.ö világosságba, az érdeklődés refl,e!ktor
fényébe kerüljenek, És csakugyan. jólesőn ta
pasztaltuk: a magyar vasutasnap soha sem 
állDtt még annyfra az érdel<l.ődés középpont
jában, mint az idén. Az egész orszá,g fi.gyel-me 
felén'k fordull: a sajtó, rádió dolgos hé"köz
,napjairik, uidám, örÖ1nteli ünnepün!k esemé
'l!yeit visszhangozta és soJc üzem. a melyeket 
mi vasutasok szolgátunqc �<i a termeléshez 
szü;kséges anyaggal, pontos és gyors szá!lítás
,al, velün:k együtt vasutasnapi milszd.kot 
tartott. 

demese'knek szolgálati vezetőt'k, a fővárosban 
megtartott parlamenti ünnepségen pedig a mi
niszter elvtárs. 

A vasutas dol,gozó'k, érezve a feléjük áradó 
1:eretetet, büszkén viselték 'kitüntetéseéket, 
amelye,k 1közül so:k most acerült fel az ünnepi 
egyenruhára, népúm'k, párlUn'k és rkormányu?l!k 
megbecsülésének jeleként s amelyeket egyéb 
;uta!makkal. sok-sok kine-vezéssel együtt a 
1;.ombati ünnepségeken adtak át az arra ér-

Szerte az országban, Miskolcon, Debrecen
ben, Szegeden, Pécsett, SzombathelYen és a 
többi városban, falun fellobogózott állomások, 
feldíszített vonato'k fogadták az utaso:kat. V a
sá-rnap reggel az állomások hangosbemondói 
vasutasnapi fköszöntéssei üdvözölték az utazó
fcözö nséget, a 'kocsiba lépö ikalauzak a vasutas 
dol,goz&k üdvözletét tolmácsolták az utasok
nak, Derűs. szívbéli mosoly és simogató, sze
retetteljes teki'ntet volt a válasz ezék"Te az iid
vözlése'kre, A szerte az országban megrende
zett ünnepségeken pedig lel'kes, hangos éljen
�iáltáso'k, amelyek awkna'k szóltak, akik 
egész éven át, télen, nyáron, hóban, fa,gyban, 
�ni'kuuíban biztosítjá/k az orsw.g '!,érkeTingé
sét, a zavartalan VlLS1Í,ti forgalmat. 

Az ünneplést az sem tudta számottevöen 
megzava,·ni, hogy vasáTnap délben a reggeli 
napswtést ború váltotta fel és megeredteik az 
ég csatornái. 

Délután ismét derült időben folytatódtak 
az ünnepségek, sportve-rsenye!k, mulatságok 
és tartottak egész napon át. 

A jó ered,nények dolgozóink jó m,unkáját dicséri/, 
Az ötödik vasutasnap köz

pont, ünnepségei augusztus 
13-án a� Országházban rende
zett ünnepséggel kezdódtek. 
Az Országház kupolacsarno· 
kában tartott ünnep6égen 
megjelent Hidas István, a 

csült, megalázott szolga volt, minden tölük telhetőt elkövet
az uralkodó osztály szekeréhez nek a szocialista vasút mi
kötve. Megfosztották még a elöbbi felépítéséért. 
szervezkedés jogától is. Közvetlenül az őszi forga-

Magyar Dolgozók Pártja 
politikai bizottságának tag-
ja, a minisztertanács !!1-
nökhelyettese, Bata, István. 
a Magyar Do1gozók Párt
ja politikai bizottságának 
póttagja, honvédelmi minisz
ter, Bebrits Lajos közlekedés
és postaüioi miniszter. Kato
na Antal. a közlekedés- és 

Ez a helyzet a felszabadulás lom előtt állunk - mondotta. 
után teljesen megváltozott Ma Az idei őszi csúcsforgalom 
a vasutasok hatalmas táborá- minden eddiginél nagyobb 
nak nagyrésze tagja az orszá- méretűnek ígérkezik. Jó a ga
gos szakszervezetnek. több bonatermésünk, egyre emel
tízezerre tehető azoknak a kedik az ipari termelésünk, 
száma, akik a Magyar Dolgo- ezek elszállításához jó teher
zók Pártja soraiba tömörülve 
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kocsik kellenek, hogy minden 
kommunista példamutatás0,al áru idejében rendeltetési he
élen járnak a munkában és lyére kerülhessen, 

Gyorsan és gazdaságosan 

postaügyi miniszter első he- - Mai ünnepségünkön itt 
lrettese. Földvári László és vannak a legjobb vezetők, a 
Prieszol József mimszterhe- végrehajtó szolgálat legjobb
lvettesek. Bognár Imre. a jai. Feléjük fordulok és kérem 
vasút politikai főosztály veze- óket, hogy ki-ki a maga mun
tője, Gáspá·r Sándor. a Vas· katerületén a munkája legja
utas Dolgozók Szakszerveze- vával segitse az őszi forgalom 
tének elnöke, Csanádi sikeres lebonyolítását. 
György, a MAV vezérigazga- A járórn1ljav!tó vállalatok 
tója, és műhel11ek feladata hogy 

A Himnusz hangjai után minden jármű a legjobb álla
Csanádi György elvtárs üdvö- potban álljon az őszi nagy 
zölte a megjelenteket. maid szállítási feladatok lebonyolí
megnyitó beszéde végeztével talsának szolgálatába, A mű
Bebrits Lajos elvtárs mon- helyek dolgozzanak éjjel-nap
dott beszédet. pal, ünnepnap és vasárnap, 

A miniszter elvtárs beszéde mert csak így tudjuk bizto
elején utalt arra, hogy a sitani, hogy az oozi for,galom
vasutasnap. pártunk és kor- ban naponta 14 OOO, sőt gyak
mányunk megbecsülését ;elen- ran 15 ezer kocsit bocsáthas
tö ünnepünk más természetű, sunk szállító feleink rendel
mint az egyéb szakmában dol- kezésére. 
gozók ünnepe. A vasúti or,e;a- A vontatási szolgálat do1go
lom az ünnep napján sem áll- zót előtt legyen parancs. hogy 
hat meg, ugyanolyan lendti - egyetlen vonat nem várhat 
lettel és lelkesedéssel folyik gépre. Amikor a forgalmi szol
a munka az ország egész gálat összeállította a vonatot. 
Va&úthalózatán, mint más na- azonnal álljon rá a gép, és vi
pokon. gye a vonatot a lehető legna-

Az idei vasutasnapot béké- gyobb sebességgel. a Jeggazda
sebb körülmények között. a s�gosabban rendeltetési be
nemzetközi helyzet enyhülésé- Jyére. 
llek időszakában ünnepe]jü!c. A leggazdaságosabb szállítás Az elmúlt tíz év alatt új h · ·1 t"bb vasúti rendszerL építettünk _ a;t �elenti: ogy m'.ne . o 

. mondotta _ a tíz év új vas- tulsulyos vonatot tovabbitsunk 
utasokat teremtett. Az elmult I rendes, vagy rövidebb menet
rendszerben a vasutas lebe- tel. 

lebrlts Lajos közlekedés• és postaügyi miniszter átadja a kitün
tetést egy élenjáró dolqozónak, 

Rendezőpályaudvarok előtt 
nem ácsoroghatnak a teher
vonatok, A forgalom biztosít
son minden egyes érkező vonat 
számára szabad vágányt. A 
gurítódom bos pályaudvarokon. 
ahogy lejött a gurítódombról 
az egyik vonat. a másikat 
húzzák felfelé. 

Legföbb: az egyenletesség 
biztosítása 

A kereskedelmi szolgálat 
dolgozói állítsanak össze mi
nél több rakodásos irányvona
tot, amelyek egészen a ren
deltetési állomásig, vagy tá
voli csomópontig megosztás 
nélkül közlekedjenek, A ke
reskedelmi szolgálat dolgozói
nak feladata, hogy egyetlen 
percig se álljon rakott kocsi. 
Amint a kocsi megérkezett. a 

rakodómunkások azonnal fog
janak hozzá a ikirakáshoz. 
Folyjon a kirakás éjjel-nap
pal, vasár- és ünnepnap egy
aránt. Ugy, ahogy az a Szov
jttunióban már megvan. Le
gyen a legfőbb feladatunk az 
egyenletesség biztosítása, SzoL 
gáljon példaképül az a gigászi 
ritmus. amely a Szovjetunió 
egész vasútját jellemzi, A va
sár- és ünnepnapi rakodás 
azonban nemcsak a vasutas 
dolgozóktól, hanem a szállít
tató felektől is jobb munkát 
és szorosabb együttműködést 
követel. Ha a fentieket be
tartjuk. képesek leszünk fel
adatw1kat maradéktalanul teL 
jesíteni. bármilyen mértékű 
Jegyen is az idei őszi forga
!om. 

Bűnt követ el az egész dol
gozó nép ellen az, aki nem ad 
idejében gépet, aki vonatokat 
ácsorogtat. nem követ el min
dent annak érdekében, hogy 
a kocsikat minél előbb kirak
ják, 

Ennek szem előtt tartásával 
kezdjünk az őszi forgalomhoz 

mondotta, - A rendelet 
megvan. és a rendelet minden 
pontjának érvényt kell sze
rezni. 

Az itt egybegyűlt elvtársak, 
akik rövidesen megkapják ki-

tünitetésüket, tarooá'k szem 
előtt, hogy a kitüntetések 
nemcsak az eddigi munkáért 
járnak. hanem arra is kötelez
nek, hogy kövessenek el min
dent a kocsiforduló leszorítá
sáért, mert csak így tudjuk 
naponta a 15 OOO kocsit bizto
sítani. Adjon lendületet a ki
tüntetés és a vasutasnapon 
felénk áradó megbecsülés a 
munka további még jobb, még 

I sikeresebb végrehajtásihoz. 

alkalmából, a vasút területén 
végzett kiváló munkájuk elis
meréséül 165 vasutas dolgozót 
kormánykitüntetésben részesí
tett. A kitüntetéseket Bebrits 
miniszter elvtárs adta át az 
ünnepség során Ezenkívül töb· 
ben kaplak kiváló vasutas és 
érdemes vasutas kitüntető jeL 
vényt. A kitüntetettek nevé-

ben Házi József műszaki ellen-l 
ór, a ferencváro;,i fűtőház dol4 

gozója mondott köszönetet. (A 

kormánykitüntetésben és élei�◄ 
járó vasutas kitüntetésben re◄ 
szesültek névsorát a 2. oldalon 
közöljük.) 

Az ÜIU1epség után a minisz• 
ter elvtárs fogadáson látta 
vendégül a kitüntetetteket. 

Mutassanak példát az élenjárók 
A napokban felhívott Rákosi 

elvtárs és érdeklődött, hogy Az Országház különböző ter- sabban kell végezniök, Önök • 
mit tettünk az őszi forgalom meiben foglaltak helyet a ki- vasút élenjáró dolgozói, mutas
zavartalan biztosítása érdeké.. tüntetett vasutas dolgozók hoz- sanalk példát dolgo:zótársaik 
ben, tekintettel arra. hogy az zátartozóik társaságában. A előtt lelkesedésükkel, szakér• 
eiszállítandó áruk mennyisége Vadászteremben a vacsora el- telmükkel, fegyelmezettségük• 
napról napra növekszik. Be- fogyasztása után H-ida.s István �:el váljanak az őszi nagy si;ál• 
számoltam az őszi forgalom elvtárs, miniszterelnökhelyet- lítások motorjává. felkészülési munkájáról és tes, az MDP Politikai Bizott- _ Engedjék meg, hogy jó 
valamennyiünk nevében ígére- sagának tagja pohárköszöntőt egészséget kívánjak núnd
tet tettem a pártnak, hog·y 
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mondott. éltetve a vasút élen annviuknak és további mun• 
december elsejére minden járó dolgozóit. kasÍkereket · hogy győzedel• 
árut elszállitunk rendeltetési _ Pártunk és kormányunk meskedhess�nek a nehézségek 
helyére. megbecsülésben részesíti a felett. ürítsük poh�·1;1;1kat a 

A készség és a képesség v�sutas dolgozókat figyelem- va5utasok nagy csaladJara,. az 
megvan vasutasainkban. Fel mel kíséri nagysze�-ű munká- ö�7:es magyar vasutas egesz-
a munk-ára és biztos, hogy jukat. Most hatalmas fe!,adat se:.�

e. 
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A SZERE.TET ÉS A HÁLA VIRÁGAI 

Verőfénye5 napsütésben ra- Hkai föosztály vezetője, 

1 
A vasút egyes szolgálati ágai• 

gyogott vasárnap reggel a Gel- G.í.spá-r Sándor, a V,as- nak küldöttsége tisztelgett 
lérthegy. A szovjet !hősök en;- utas Dolgozók Szakszervezeté- még koszorújával a szabadsá
lékművénél a vasutas díszsza- nek elnöke, Csanádi György, a gunkért életüket áldozott szov
zad feszes vigyázzállásban fo- MA V vezérigazgatója, ott vol- jet hősök emlékn. · :né!. 
gadta a pontosan tíz órakor a tak a vasút politikai főosztály, A koszorúzási ünnepség az 
koszorúzásra érkező Bebrit.s a vasutasszak5zervezet és a Internacionálé hangjaival ért 
Laias közlelkedés- és postaügyi szakszolgálati ágak dolgozói· véget, 
minisztert. nak képviselői. * 

A koszorúzási ünnepségen A magyar és a szovjet hím-
megjelent Katona Antal, a köz- nusz elhangzása után gyászin
lekedés- és postaügyi J?in�z� duló !hangjai mellett helyezték 
ter első helyettese, Foldvan 
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el a hála és a kegyelet !<oszo
László közlekedés- és p05ta- rúit Bebrits Lajos, Bognar lm
ügyi miniszterhelyettes, Bog- re, Gáspár Sándor és Csanádi 

Vasárnap délelőtt 1 1  óra• 
kor Bebrits elvtárs szavai 
hangzottak fel a rádióban; 
Üdvözölte a vasutas dolgozó
kat és az őszi forgalom jó le
bonyolítására hívta fel aket. nár Imre, a vasút poli- György elvtársak. 

, , TÖLTS VELÜNK EGY VIDÁM NAPOT" 
Sokan megfogadták a TÖ1·ek

vés SE barátságos feJll'iívá5át, 
hogy ,,Tölts velün·k egy vidám 
napot". A Sport utcai pálya le
látóin már vasárnap reggel 9 
óra előtt szépszámú közönség 
gyűlt össre, vasutas, postás, 
közlekedési és szállítási dolgo
zók családtagjaikkal együtt ér
deklődéssel várták a sza'kszer
vezeti sportünnepély megnyitá
sát. 

Az ünnepély mintegy ezer 
sportoló színpompás felvonulá
sával !kezdődött. Nemzetiszínű, 
vörös és a békemozgalom vilá
goskék zászlói alatt, a vasutas
szakszervezet fúvószenekará
nak induló.iára vonultak fel a 
sportolók. Élénk taps fogadta a 
budapesti, szombatlhelyi, deb
receni, szegedi. pécsi és mis
kolci Törekvés sportköreinek 
tagjait, akik a területi szak
szervezeti sportünnepségeken 
elért jó eredményeik alapján 
kerültek az országos döntőbe. 
Utánuk a Törekvés SE külön
böző szakosztályainak sportolói 
következtek: a nöi és férfi röp
labda, a kézilabda, a kerékpá
ros, motorkerékpáros, vívó és 
evezős szakosztályok tagjai vo
nultak végig a pályán. 

Ezután Gáspár Sándor elv
társ, a Vasutas Dolgozók Szak
szervezetének elnöke üdvözölte 
a sportolókat és a közönséget. 
Megnyitó szavaiban rámutatott, 
hogy az ötödik vasutasnap al
kalmából rendezett nagyszabá
sú szakszervezeti sportünnepély 
egyúttal bizonyítéka:  a vasutas. 
a postás, a közlekedési és szál
lítási sza'kmák dolgozói mind 
nagyobb számmal kapcsolód
nak be a rendszeres sport
életbe, s ezzel is hozzájárul
nak pártunk márciusi lhatár_o
zatának megvalósításálhoz, a 

sport tömegmoi;galounmá fej
lesztéséhez, 

Gáspár elvtárs megnyitó sza
vai után a Himnusz !hangjára 
felvonták a zászlót és ugyan
ebben a pillanatban száz béke
galamb röppent fel. 

Ezután került sor az atléti
kai elődöntőkre, amelyeken 
közel  700 dolgozó vett részt. 

Mi leszek, ha megnövök 

jutottalk kifejezésre. De más 
szakmák is vonzzák a vasutas• 
gyermekeket. Horváth Karcsi 
például egy jól sikerült tra!k:tor 
nyergébe rajzolta magát. a két 
Földvári gyermek, Anikó és 
Péter - mint rajzukból meg
tudtuk orvosnak készül; 
Fürling Gyurtka - nyilván ala
pos megfontolás után - ezt ir. 
ta képe alá: ,.Én cukrász le• 
szek", Talán Sárdi Jóska volt 
az egyetlen, aki nem önmagát 
örökítette meg a rajzlapon. 'Ég-

A vidám. vá1tozatos szak- színkék háttérre fe'hér békega� 
szervezeti sportünnepély a 1ambot rajzolt és szép, egyen� 
gyermekeknek is sok kedves letes betűkkel ezt írta föléjel 
élményt szerzett. Ez atltalom- ,,Bár-mi leszek, ha megnövök, 
mal rendezték meg a vasutas a békét Jogom védeni", 
gyermekek raj2Jkiallítását „Mi "1c 
Leszek, ha megnö·vöók" címmel. Lapunk zártakor a sportese--
Több száz vasutasgye1,mek for- mények tartanak, a döntök 
málta rajzba vágyait s termé- eredményeire, valamint a vas• 
szetesen ezek a vágyak leg- utasnap budapesti és vidéki 
többjükné1 424-es mozdonydk- , kulturális eseményeire még 
ban. karcsú motorvonatokban vis,;zatérünk. 

A felvonuló sportolók eqylk csoportja 

(Kovács Géza felv.) 
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A hilapesti helyönég tisztjeinek találkozója a ferencvárosi vasutasokkal 
A�ua 1� a vasutas- Ma már Ismeretlen toga-

11ap alkalmából a budapesti lom a lenézett vasutas, a 
a választ. Hernádi Tibor száza. 
dos elvtárs arról beszélt, hogy 

Nagy fej lődésről tesz tanuságot az országos vasutas 
ú j ító és képzőművészet i kiál l ítás 

helyilrség tisztjei találkozón kanicsörtetö katonatiszt, 
látták vendégül n ferencvárcx;i hiszen a vasutas is. a néphadvasúti csomópont dolgozóit. A sereg tisztje is népi államU!Ilk néphadsereg tisztjei között dolgozója, 
nt>m egy régi baráttal találkoz- Lőcsei János elvtárs, Kos,-ta-'t a ferencvárosi vasutasok. suth-díjas főmozdonyvezetö is-Kovác.t János őrnagy elvtárs mertette ezután a ferencvárosi 

ahol ilyen ió eredmények szü- A -vasutasszakszervezet és a 
letnek, mint a ferencvárosi cs<>-- vasúti föosztály rendezésében 
móponton. nyilván iól dolga- az ötödik vasutasnap alkalmá
zott a pártbizottság, élenjártak ból rendezett országos vasutas 
a kommunista vasutasok. Erröl újítási és képzőművészeti kiál
szeretett volna többet hallani. lítás megnyitására augusztus 
Ugyanakkor a vasutasok szo-

1
12-én került sor a városligeti 

ciális ellátása is érdekelte. román kiállítási pavilonban. A 
Ezekre a kérdésekre Lőrincz kettös kiállításon a megnyitó 
Ferenc elvtárs, Budapest-Ke- beszédet Gáspár Sándor elv
Jeti fűt?ház p�rttit�ára, . Ud-

1 
társ, a Vasutas Dolgozók Szak

varhelyi elvtárs es Czimma szervezetének elnöke mondot
János elvtárs, a vasút politikai ta 
fö01Sztály agitációs alos2tályá- Beszéde el..':ő részében az 
nak vezetöje válaszolt. 1 ú�ító mozgalomról szólt. H?ng-

- aki szintén ferencvárosi vas- vasutasok munkáját. néhány 
utas volt - meleg szeretettel sajátos munkatapasztalatát, 
üdvözölte az állomás dolgozóit, Panyin elvtárs tanításait és az 
az élenjárókat. Hangsúlyozta:  ebböl eredö nyereséget a vas
a találkozó célja, hogy a néP- úton. Pékh elvtárs, a ferenvá
hadsereg tisztjei méginkább rosi pályafenntartási fönökség 
megismerjék a vasutasok mun_ vezetöje azokról az új létesítkáját, megerösítsék a testvéri ményekröl számolt be, amelye_ 
kötelékeket a haza második ket a felszabadulás után kap
hadseregével. a vasutasokkal. tak a ferencvárosiak. CSOntos 
Elmondotta, hogy a vasutasok elvtárs, a távközlö és biztosít6-
érdemese<k arra, hogy dolgozó berendezés új létesítményeiről 
népünk, pártunk és kormá- beszélt. K11licskó elvtárs, fő
nyunk minden módon. így a mozdonyvezető saját munká· 
vasutasnap rendszeresítésével 

l 
járót beszélt. Hálával emlé

is, kifejezze megbecsülését és kezett meg a szovjet segit
&Zeretetét; ségröl és hangsúlyozta, hogy 

C.zímma elvtárs mint volt sulyozta, hogy nem csupan a 
ferencvárosi dolgo'.zó. történel- közvetlen a�yagi érdekeltsé� 
·mi visszapillantást nyújtott a �- �mi alkoto tettekre �észtet, 
ferencvárosi vasutasok múlt uJ1tomkat, hanem elsosorban 
rendszerbeli életére és a fel- az. hogy magukénak érzik a 
S7.abadulás után megváltozott vasutat. Az, hogy nem kell fél
munka- és életviszonyaira. És niök attól, hogy a munkafolya
mindezek tengelyében - nagy matok egyszerűsítése és kor
figyelem közepette - elmon- szerüsíté,;,e következtében 
dotta, hogyan alakult meg a munkanélkül maradnak. Mun
Magyar Kommunista Párt he- kájuk, újításaik nyomán meg
lyi szervezete, közvetlen a fel- takarított forintok végsösoron 
szabadulás után. hogyan dol- visszakerülnek hozzájuk több 
goztak. hogyan harcoltak az és olcsóbb közszükségleti cikk 
áruló szociáldemokraták ellen. fonnáJában. 

Az újítókiállítás egyik részlete 

Arról beszélt, hogy a fejlödő Az újító mozgalomról meg
életet, az egyre sikeresebb emlékezve elmondotta, hogy 
munkát hogyan előzte meg a 1950-ben 8545 újításból 2045-öt 
politikai munka, hogyan segí- fogadtak el. Ez tízmillió forin1 
tették a kommunista elvtársak megtakarítást eredményezett. 
a ferencvárosi eredmények Az idén az első félévben 8279 
megszületését. Hangoztatta. újítást nyujtottak be, amely
hogy az új iránti érzék helyes ből 2527-et fogadtak el. Ez kö
küejlödése, a szovjet módsze- zel tízmillió forint megtakarí
rek bevezetéséért vívott harc, tást jelent. 

mozgalmát. Az a feladat, hogy 
segítsük a technika szakadat
lan fejlődését, szervezzük a 
műszaki propagandát, szélesít
sük az újító mozgalmat. 

A riszvevök egyik csoportja 

egy szűkkörű kommunista ak- 1 A számok megukért beszéJ. 
tívának harca. az elvtársi kez- nek - mondotta - és élénk 
deményezö készség, a fűtöház- bizonyítékai annak a nagy al
ba kerülő fiatalokkal való kotó kedvnek, amely vasutas 
kommunista foglalkozás, a ter- dolgozóink között kifejlödött. 
melés jó pártellenörzése és nem Példaként hozta fel az új .szik
utolsósorban a kommunisták rafogó megalkotóit End.-ódi 
marxi-lenini nevelése voltak Józsefet és Osgyáni Károlyt, 
a kulcsai a ferencvárosi cso- valamint a kocsiakJrnmulát0-
mópont vasutasai sikerének. rok idóelötti elromlását meg

Ezután a képzőművészeti ki
állítás anyagához szólt hozzá. 
Hangsúlyozta, hogy a vasutas 
képzöművészeti körök munká
ja hozzájárul tömegkultúrá
lis életünk fejlesztéséhez. Fel
hívta a vasutas képzöművé
szek figyelmét arra, hogy bát
rabban merítsenek a magyar 
vasutasság századforduló utáni 
hösi harcaiból, a dicsöséges 
1919. forradalmi hagyományai
ból, a felszabadulás utáni idök 
diadalaiból. Annak a gondolat
nak jegyében nyitotta meg a 
kiállítást hogy a kettős bemu
tató segíti a pártunk által 
meghatározott cél elérését, az 
őszi EZállítási feladatok végre
haitását. a békét. 

(Kovács G. felv.) 
Udvarheh/i lstvá,n elvtárs. a szovjet 

.Munka :Elrdemrenddel ikitünte- erényeket 
katonai szállítási 

a magyar vasuta
át kell venniök. tett ferencvárosi állomásfőnök 

állt fel ezután szólásra. Arról 
beszélt, hogy milyen volt a vas
utasok helyzete a felszabadulás 
előtt É6 után. A felszabadulás 
után a munkásosztály és a dol
gozó parasztság fiaiból lett 
tiszti!kart ma a legbens&ége
i;ebb kötelékek fúz.ik a vasuta
&0kbm, 

soknak is 
Trébel őrnagy elvtárs arról 

beszélt, hogy mennyire együtt 
kell működnie a vasútnak 
és a honvédségnek. Békében és 
háborúban egyaránt nélkülöz
hetetlen az összetartozás érzé
sének elmélyítése, a munká
ban való együttműködés. Kü
lönféle kérdéseket tett fel a 
vasúti munkáról, amire Matusz 
elvtárs, fűtöházfönök adta meg 

Bartos őrnaav elvtárs elmon
dotta (1950-ig ő is vasutas volt), 
hogy a békeszállításoknál is 
érezni kell, hogy a vasutasok 
dolgozó népünk második had
seregét képezik. 

Kovács elvtárs zaroszavai 
után egy szovjet dokumentum-
filmet mutattak be, ei,ty szállí
tási körlet rakodásáról. A ve
títés után sokáig folyt még a 
baráti beszélgetés. 

akadályozó készülék alkotóját, 
Szeles Pált, akiknek munkái 
jelentősen segítik a vasút gaz-
daságosságát. 

Gáspár elvtárs felhívta a fi
gyelmet az újítómozgalom hiá
nyo.sságaira is. A bürokrácia, 
az újítások bevezetésének el
hanyagolása, a jogtalanul el
utasított újítások felülvizsgá
latának hiánya, azt mutatja. 
hogy sem az üzemi bizottsá
gok, sem a szakszolgálat nem 
segíti kellöen a dolgozók újító 

• 
A városligeti kiállítási ro

man pavillonban összegyűjtött 
érdeklődő közö�g nagy fi
gyelemmel tekintette meg ez
után a kiállított újításokat és 
képzöművészeti alkotásokat. A 
gépészeti szakosztály képvisel
tette magát legeröteljesebben. 
Különösen dicséretet érdt>mel
nek a Debreceni Járóműjavító 
dolgozói, akik rendkívül ötle
tesen és finom kidolgozásban, 
valamennyi modellüket mű-

A vasutasnap alkalmából kitüntették éleniáró dolgozóinkat 
,.Munkaérdemrend" kitüntetést 
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Pál előm. Szeged pft„ Frankó 
kaptak: András vez. szakm. Békéscsaba 

pft .• Kántor Gyula tölnt. Pécs. 
Hegyi János m. tötelügyelö rth„ Vincze János vez. szakm. 

Szolnok, Fütö József v. kocslrend. Dombóvár. Zilahi Balázs mun
Dlósgyör, Czlmma János retügy., kam. Nyírábrány, Kovács P. 
Pol. F6oszt., Arató Károly tóig. Béla k. munk. Záhony áll., Koós 
Bp. Ig. U. László elélm. Bp.-Teréz prt., 

helyi ptt., Varga Józser v. szak
mester Zalaegerszeg prt .• Lehárt 
Károly m. tőintézc'.5 Bp. József
város prt., Pék István m. taná
csos Ferencváros, Ormosst La
jos ellenőr Dombóvár áll., Mészá
ros Józset tömunkm. Szeged 
rend. pu., Szabó Pál fölnt. Bp. 
lg., Rigó László tőtel. Bp. lg„ Si
mon Gyula v. töell. Miskolc JJ. 
OV., Hájas Béla tölnt. Diósgyőr. 
Kovács József feiügy. Eger, Bé
kési Rezső telilgy. Szolnok, Ta
más György el!. Debrecen JJ 
OV„ Borsi Sándor m relilgy. 
Debrecen rth., Molnár Imre fö. 
int. Tapolca, Gáborján Ernő lg. 
h. vasúti főosztály, Bernáth Jó
zsef Int. Veszprém-külső, Buza 

Hajdú József tőtelügyelc'.5 Pécs, 
Martlnek István m. rötanácsos 
Szombathely JJ. OV., Varga Je
nő ig. vasúti főosztály. 

Sági Ferenc vez. t(JJ. szrehérvár 
rth., Eröss István vez. téíell., 
Bp.-Ferencváros áll., Kovács Im
re vez. téím. Bp.-Ferencváros áll., 
Khell Józser ell. Máv. Autótu-

•• Szoclalista Munkáért l':rdem- ;;,;�
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&m-at" kaptak: gyel Gfz� fökönyvelő h. Kl?M., 
Szolnoki Imre pályamunk. Bp. 

�p. Főn., Németh János felügyelő 
Landl. JJ., Varga Gábor felügye
lő Mfskolc Ig. Pol. 0„ Szegedi 
Nándor rőtelügyelő Bp. Ig. m., 
Vincze Pál tllpályamest. BEV Ptt. 
főn., Adám Sándor tötelügyelö 
Bp_ Pol. 0., Takács János m. vez. 
!öell. Szombathely JJ., Kéri Jó
zsef Intéző Szeged, Virág Béla 
főtanácsos Bp. l':p. Főn., Földi 
Béla vez. blokkm. Bp. l':p. Főn., 
Tőkés Bernát m. ellenőr Debre
cen tth„ Kovács József főtaná
csos KPM./1.. Novák Ján<>s ve1.>. 
kalauz Pécs. áll., dr. Kiss Lajos 
főtanácsos KPM !/Főkönyv„ Er
nyes József m. felügyelő Szek
�zárd, Rödönyl Károly fg. h.  
KPM 1/1.,  Földényi Pál felügyelő 
Bp. lg. VI. o„ Rév Pál !elügyelö 
Bp. Pol. 0„ Gavora Jenö fel
ügyelő. KPM 1/8. F., Herédi Jó
,r.ser Intéző KPM I/2., Szeniczei 
Rezsö Ig.h. GYSEV„ Tusa Lajos 
lg. h. KPM I/6., Csányi Attila fő
tanácsos, KPM 1/3. B., Tóth J á
nos m. főtanácsos, Bp. Ig., Hasz
nos Mátyás fölntéző Pol. Fóo., 
Horváth Márton m. felügyelő Bp. 
Jl:p Főn., Marlnlcs György m. 
töell. IMlskoic tth„ Repkó Já
nos tötelügyelő Debrecen lg„ Szi
geti János szakmester Szombat
helyi JJ„ Juslts Gyula Intéző 
Szombathelyi JJ. 

Berke Béla Ig. h. vasúti fő
osztály, Láng Viktor f/5!g. vasúti 
főosztály, Jávor Nándor m. rö
tanácsos Debrecen JJ. űV., Ko
roknal Jenő m. főtanácsos Deb
recen JJ. űV., Kmetty Imre Ig. 
h.  vasúti főosztály, Máté Sándor 
tőtelilgy, vasúti töosztály, Juhász 
Dániel vez. töell. Landler JJ., 
Pintér József m. ell. Szombat
hely tth., Hámoros Imre m. tő
fel. vasúti főosztály, Virág Antal 
mérnök Ferencváros pft.. Lacza 
Sándor töpm. Józsefváros, Zsiga 
István vez. kalauz Orosháza áll . . 
Karáth Ferenc tlltel. vasúti fő
osztály. 

Juhász János ell. Landler Je
nő JJ. űV„ Sándor Ferenc szakm. 
Diósgyőr rth., Pásztor István fö
en. Miskolc-Gömöri tth., Ollel 

Sánta József föfelügye!ó, Pécs 
Pol. O. 

,,Munkaérdemérem'' 
tést kaptak: 

kltünte- Kiss Lajos m. főtanácsos vasúti 
főosztály, Varga László tömozd• 
vez. Miskolc fth., Dr. Virágh Sán

Balogh Farkas István v. mun- dor tanácsos vasúti főosztály. 
kás Pécs szert., Kiss Imre inté- Ficzere László m. tőell. Miskolc 
ző Szombathlyl Pol. 0., K. Márta lg„ Rédei István m. tőtanácsos 

Ferenc v. váltókez. Záhony., vasúti főosztály, Ludányi Béla 
Kupa László m. ellenőr Kiskun- törném. Szombathely! JJ. űV., 
halas, Kelenylk Miklós v. váltó- Keserü László m. tölnt. Debre
kezelö Debrecen állomás. Silye cen JJ. OV„ Bükki Pál m. főta
Sándor k, munkás Bp.-Nyugatl., nácsos vasúll töosztály, Horváth 
Tarján Ferenc főintéző szombat- Károly m. Int. vasúti főosztály, 
hely áll .• Takács József főtiszt. Kardos Sándor m. vez. töeU. Sze
Szakszerv. k„ Juhász Miklós fö- ged rth„ Somlai Tibor m. taná
lntézó KPM Pol. f6o. Bánhegyi csos Anyagvizsgáló Intézet, Hrl
Józser tölntéző Bp.-Nyugatl, Ko- vo Barna röint. Miskolc állomás, 
vács I. István v. főellenőr Győr Orosz József tőlnt. MAY Sajtó
átl., ,Magyari István fötaná- hiv„ Gellért László m. vez. !ó
csos Debreceni lg., Asztalos La- el! Debrecen JJ. OV., Bartha La
jos főszak mest. Hldép. Főn., Ba- jos m. ellenőr Debrecen tth., 
láza István főintéző Bp. Ter. Biz„ Szilveszter László röszakm. 
Belesik János főtanácsos KPM Landler Jenő JJ. űV., Molnár Fe
I/5. C., Nagy II. Béla ellenőr renc vez. föell. Landler JePő JJ. 
Miskolc szpu„ Hermann László űV„ Wunderllch Gyula vez. 
föfelügyelö KPM 1/5. E. Zslri szal<m. Pécs tth., Dobos II. Jó
Kálmán v. főellenőr Győr GYSEV. zset k. munk. Bp.-Nyugatl pu„ 
Fucskó Imre v. szakmest. Deb- Farkas Tibor ell. Bp.-Ferencvá
recen JJ., Varga V. Józser v. ros áll„ Perger Kár0ly szakm. 
kocslrend. Szombathely áll., Bács Bp.·Keletl TBKE„ Hajnali János 
István felügyelő KPM 1/8. C., előm. Bp.-Fe1·encváros pft., Papp 
Horvai Ferenc felügyelő KPM Bállnt !őpm. Bp.-Teréz pft., Ba
I/8. E., Pápai János efömunkás blcs József vez. szal<m. Hldépl· 
Füzesabony, Gyalogh Imre m. tó Főn., Zlmonyl Béla el!. É!szaki 
tőlntéző KPM 1/9. B„ Otrok JJ. OV„ Jónás András el!. Hat
László m. tötanácsos Szeged IV. van áll.. Juhász I. Lajos áll. 
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1őp����'. elölj. Hatvan áll., Kolozsvári La-
Szigetvár, Stlglmayer Mihály m. jos el!. Miskolc JJ. OV., Takács 
főtanácsos Bp. Ferencváros tth„ Erzsébet áll. előlj. Szeghalom, 
Juraslts János előmunkás Pécs Fodor István tc'.lmunkni. Dombó
prt„ Béres Kálmán fölntézö Mis-

, 

vár ll:p. Főn., Pető László 
kolc. Mojzs's András Intéző Rá- munkm. Hajdúhadház áll„ Tóth l(osrenrlezll, Wollmuth Frigye_s Ferenc el!. Debrecen JJ. OV., Jnti!zö Tapolca, Szabó Pál m. fo- Már ány János fölnt. Tapolca munkamester Nagykanizsa. Vörös v 

. . János m. tőell. Ferencváros fth., tth., Kohlman Laios től,al. Szom
Németh Gyula előmunkás Székes- bathely áll., Söptei Ferenc 
!ehérvár. Olasz István töfelü· munkvez . Szombathely áll., Indi gyelő Szeged rorg. techn., Jónás Lajos vez. kocsim. szrehérvár 
i{��1y 

1
�6f�féz�· G�sit :ir��� áll., Nagy András elöm. Bp.-Jó-

mán munktelv. Szolnok tth„ For- zsetváros ptt„ Hegyi Lajos 
gács Béla m. ellenőr Zalaeger- mvez. tőell. Bp.-Keletl fth., Pré
sze� prt., Szabolcsi Dénes m. tor János vez. m. Bp.-Ferencvá
tanácsos Debreceni !g_ II., Tán- ros áll., Farkas Béla ell. ll:szakl czos István főintéző Szombat- JJ, OV 

,.Kiváló vasutas" kitüntetést Fth., Csombó Pál munkás Bp. 
kaptak: Nyugati., Füzes! Pál te!Ugy. 

Debreceni fg., Kolláth Gyula vez. 
Markó László tötelilgy. Bp. szak. mest. Sztálin Vasmű., Bo

Nyugatl pu„ Szabó 11. Gábor rosnyól Zoltán rötelilgy. Miskolc 
vez. munkamester Miskolc sze- lg., Rét! József m. vez. töell. Fa
mély pu„ Horváth Sándor inté- teUtö OV„ Benhardt Rezső tel
ző Komló áll., Bacslk Sándor ügy. Pécsi lg. Ill. o., Kálmán 
műsz. ellenőr Ferencváros Pft., Ernő főmunk. mester Debrecen 
Sárkány Pál fömunkamester Sze- áll„ Jordán Imre tőtelügy. 
rencs áll., Bogl:lrl Józser vez rö- KPM 1/7. szak., Istók István m. 
ellenőr Bp. Keleti áll., Mészáros 

I 

relügy. Pusztaszabolcs. Házi Jó
János fötelügy_ KPM 1/8. Har- zser m. ellenőr, Ferencvárosi 
mali Sándor ig. h. Anyagellátási Fth„ Kiss Pál mérnök, Celldö
lg., Süveg János vez tömunka- mölk Ép. Főn., Elek Sándor vez. 
mester Dombóvár Prt. Csobály kocslrend. Debrecen áll„ Baksa 
Sándor !ö!elilgy. KPM 1/8„ Dé• Béla tőtelügy. Szeged lg., S. Ko
vényl Pál müsz. v. töell. Keleti vács István Intéző Debrecen 
Fth., Szabó Tibor tö!elügy. Pol. Oszt., Angyal Andor m, rö
Miskolc Ig., Benes József müsz. tan KPM Hldosztály., Török An
vez. !őmunkamest. Nylregyháza tal munkamester Debrecen P!t. 
Fth., Gede János ellenőr Távk. Főn., Szabados Dezső m. főtan. 
Ép. Fön„ Kövesdi János m. vez. Landler J. j. OV., Vince Pál m. 
főell. Bp. Ferencv. Fth., Dér Sá'l- ellenőr Szeged TBKE., Halmos 
dor müsz. fölnt. Felép. Vasanyag- Lászlé' relügy. KPl\l 1/5., Borsándl 
jav., Csóti József vez. szakmest. István vez. rakt. Hódmezővásár
Szeged Fűtőház, Zoltán Dezsö hely., Balázs Dénes m. főtan. 
tőte!Ugyeló MA\' Sajtóhlvatal, KPM Hldosztály., Szuha Géza rö
Paulics Jenö főtiszt Veszp- tiszt Balatonfenyves., Etzl József 
rém külsö, Balázs István tőtel· v. töell. Sopron., Szatmári Fe
ügy. Bp. lg. FEO., Koncz József renc m. főtan. Miskolc J. j. OV„ 
vez. römunkamest. Szentes l':p. Fehér László töint. Budapest lg., 
Főn„ Sári Gyula üzemmérnök Oravecz László rőváltókez. Mis
Vas. Tud. Kut. Int., Kozáry Jó- kolc személy pu., Holló Lajos fö
zser m. tlltan. KPM I/7„ Klszefy relilgy. KPM 1/4., Aranyos János 
András músz. munkamest. Bé- m. töfelilgy. Veszprém, külső, 
késcsaba áll., Bognár Ferenc ln- Bitter Lőrinc m. föell. Felép. Vas
téző Szombathely Ig., Perlaki anyag., Tóth Károly Vince m. tan. 
Gyula müs�. Int. Sopron. Prt., Pécs Ig., Kvaszta Ferenc vez. 
Bajnóczl Sándor fölnt. Bp. Pol. szakmest. Miskolc J. J „ Szabó 
Oszt. Lelik György röre!Ugy. Gyula relügy_ Debreceni Ig., KPM 1/3., Frlgylk Lajos fölnt. Bőcs Mihály relügy. KPM, FekeDebrecen Ter. Biz., Bódogh Ml- te Károly v. távlrdam. Tapolca, 
há\y VP.Z. kalauz Dombóvár áll., Cserös Sándor tőtlszt, Debrecen 
Somodi János vez. mozd. rntő lg. Deák Gyula töte!Ugy. Deb
Bp. Keleti Fth„ Erdélyi Tibor tő- recen lg., Jónás András vez. ka-
mérnöl< KMP 1/6. ,  Molnl\r Gábor ��f;t. 
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t�"z!� röint. Bél<éscsaba áll„ Magyar r.;int. Komárom áll., Paddl SánJános rnrelilgy. Szombathely Pol. dor mozd relv. Pusztaszabolcs 

Oszt .• Hajdú Lajos m. tötnt. Fth., Juhász János munkamest. 
KPM. 1/9., Brandt Jenő m. tő- Ferencváros Prt., Horváth Lajos 
tan. �szaki J. j., Krizsán �rzsé- !,�:
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t/�s�t!�." bet tolr, kez. Sátoraljaujhely gom Prt., Csizmadia Ferenc m. Prt., Szabados Sándor főtiszt töint. Nyugati, Halász Tibor tő-Dombóvár áll., Kiss Mihály Int. tan. KPM 1/1., Németh Pál tö

KPM 1/2„ Kőszáli Péter m. vez. tan. KPM 1/7., Gyócsl Jenő Ig. h. 
föell. Békéscsaba Fth., Kun Dezső GV„ Benes Mihály tőfelílgy. 
int. Pol. Főoszt„ Barva Pál v. KPM, Dósa József tötelügy. 
tö II Dió ll áll Pált I KPM L . H„ Csoltó László fölnt. e 

· 
sgy r ·• 1 stván KSZT„ Szentlrmal Károly tőtel-töfel. Sopron Prt., Kovács Lajos ügy. Tervhtv„ dr. Varga István Intézö Szombathely J. j. OV„ Ka- rőtan. Vasúttervező v„ Batta 

posvárl Béla m. tőtan. KPM. I/1. Ferenc m. Int. Szolnok J. J. 
szak., Jakab Gyula mozd. felv. Makk Ferenc tlírelügy. KPM FEO, 
Ferencváros Flh N T Kecskés István Int. Kelenföld áll., · ·  agy orma Kullcskó Lajos tömozd vez Géza rnrelügy. MAY Tisztképző., Ferencváros Fth., Sasvári · Ká: Llsmszky Lajos főlnt. Nagyka- roly m. töell. Hámán Kató Fth., nlzsa., Szabó István vez. töel!. Haraszti Ferenc. főtelügy. Sorok
fzombathely J. J., Kósa Pál tő- sár áll, Rózsa József telügy Soelügy. K. P. M. Főkönyv., Bar- roksár áll., Gergely József tőtelna Lajos l>it. Mlsl<:olc I)! .. Csik ügyelő Rát,osrendezö, Strohmayer Sándor főlnt. KPM. 1/8. Harma- Ferenc főmérnök, Vas\lttervező 11 István m. vez. töell. Szeged Int. 

(Kovács Géza telv.J 

ködtetve mutatták be. Egész 
sor értékes újítást csodáltak 
meg a nézök. Érdeklödéssel 
szemlélték a távközlő és biz
to.sítóberendezési szakszolgá
lat kitúnöbbnél kitűnöbb újí
tásait. amelyek mindegyikét 
használat közben is bemutat• 
ták. Ezek között a kulcsrögzí. 
tös biztosítóberendezést, a hí
vasrögzítö ötvonalas asztali 
távbeszélöt, az újtípusú rendel. 
kező forgalmi szolgálattevó 
asztalt, az automatikus sza
bályozó jelzöállító vezetéket a 
Kiss-féle kulcsszáras biztosító
berendezést és nem utolsósor
ban a nagyszerű új háromfo
galmú mechanikai elöje!zöt. 

Ugyancsak nagy sikere volt 
a képzöművészeti kiállításnak. 
Gomola József, Csáki István, 
Bottyán János, Swieclciewich 
Róbert, Szemenyei Béla, Hla
vács Ferenc, Lukács Péton-, 
Radnai József és mások fest
ményei, Kirchmayer Károly, 
Ge.-encsér József, Szente Já
nos, Tóth Zoltán, Mády Ilcn4 
és a többi tehetséges kiállító 
biztosítja, hogy a képzőművé
szeti kiállítás is megérdemelt 
sikert arat. 

Kár, hogy ezt az anyagáball; 
rendezésében· kitűnő kettás ki, 
állítást bizonyos fokig a fővá◄ 
rosi közönség érdeklődési kö
rén kívül, az ilyenkor elhagya
tott kiállítási terület egyik pa• 
vilonjában helyezték el. Meg
fontolandó, nem érnénk-e el 
nagyobb sikert, nem kelte
nénk-e fel nagyobb érdekló
dést, ha jövőre az újító kiállí"' 
tást a Keleti pályaudvar, a 
képzöművészeti kiállítást pedig 
a Nyugati pályaudvar kultúr
váróterrnében rendeznénk 
meg. Olyan javaslat ez az 
érdekelt szerveknek, amelyen 
érdemes gondolkozni. 

,:Gyula-J6noszug 
meg6/lóhely" 

Gyula és Békéscsaba között 
nagy tanyai település van. 
amelynek lakói eddig bizo
nyára nem is igen tudták, 
hogy augusztus második · v�
sárnapja a vasutas dolgozok 
ünnepe, de az idei vasutasna• 
pon a tanyacsoport apraJa• 
nagyja szeretettel, hálával em• 
lékezik meg a vasutas dolgo
zókról. Nagy oka van annak, 
hogy a tanyai dolgozó parasz
tok felfedezték" a vasutat, 
Mégp;dig az. hogy a vasut tel• 
jesítette réges-régi kívánságu• 
kat A frissen meszelt 42' 
szá�ú örházon néhány napja 
vadonatúj tábla díszeleg, ez
zel a felirattal: .,Gyula-János

zug megállóhely". Megá_lló
helyet kapott János.zug, Bice: 
re, Ciórét, Póstelek dolgozo 
parasztsága. 

Köszönet illeti ezért a b� 
késcsabai pályafenntartási !?" 
nökség vezetöit és dolgozo1t, 

akik a megállóhely engedé
lyezése után azonnal felvették 
a kapcsolatot a Hazafias Nép
front gyulai bizottságával, va• 
lamint a tanács végrehajtó bi
zottságával A megállóhely 
építkezési munkálatait a pá• 
lyafenntartási fönökség dolgo
zói együtt végezték a tanyai• 
akkal, akik mintegy 35 OOO fo
rint értékű társadalmi munká• 
val járultak hozzá ahhoz, 
hogy vasútállomásuk legyen; 

TÖRZSÖK MARTON, 
a Hazafias Népfront Gyula! 

Bizottságának elnöke 
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Alkotmányunk ünnepe és a vasutasnapra tett vállalások teljesítésével 
az öszi forgalom sikeréért 

Történelmi győzelmünk: az alkotmány 
M ég szívünkben zsong a 

vasutasnan ünnepségei
nek kedves, vidám öröme, még 
,i fülünkben cseng a vasutas 
munkát méltató ünnepi beszé
dek visszhangja, izmainkban 
méi:! ott feszül a vasutasnapi 

dolgozóinak több nagy vfvmá• 
nyát, amelyek néllcül n_iár .. el 
sem tudnánk képzelni eletün◄ 
ket. 

A szom,athelyi igazgatóság es öt megye terményforgalmi vállalatainak 
szocialista szerzíídése 

Példamutatóan segíti a ter
rnénybegyújtés szállítási fel
adatainak végrehajtását a 
1wmbatlhelyi igazgatóság: szo
cialista szerződést kötött a te
rületén lévő öt megye termény_ 
forgalmi vállalataival. Az igaz
gatóság vállalta, hogy szervein 
keresztül a vállalatokkal a be
rakható súlyt időben közli, az 
ötnapos kocsiigénylési tervben 
foglalt kocsikat hiány nélkül 
kiállitja, a kiállításokról idő
ben értesíti a vállalatokat. Vál
lalta továbbá több más között, 

ihogy a rakodási főnökségek 
szabad munkaerejéből a válla
latok rendelkezésére bocsátja a 
megfelelő munkáslétszámot az 
irányvonatok képzése érd�ké
ben. 

A terményforgalmi vállalat 
a ki- és berakás négy órán be
lüli elvégzésére kötelezte ma
gát, vállalta, lhogy megyén
kívüli szállításait 5 százalék
ban irányvonatok képzésével 
teljesíti, továbbá 'hogy munka
szüneti napon is 'tervszerűen és 
arányosan rakodik. 

Harmadszor zaszlós elüzem 
Ke:veset hallani a pécsi TBKE vüket 129,9 százalékra teljesí

rnunkájáról, pedig ez a szolgá- tették. A szerelőcsoportnak 84 
lati hely kiválóan dolgozik. sztahanovistája, 34 kiváló dol
Doigozói ezúttal negyed.szer gozója van, a szakma kiváló 
5zerezték meg az élüzem cí- dclgozója címet pedig nyolcan 
met és harmadszor nyerték el érdemelték ki közülük. 
a miniszter és a szakszervezet . • 
zászlaját. Hogy csak né'hány . A �olgozo� az o_s�i fo_rgaloi:n 
adatot említsünk: fenntartási sikerenek elomozd1tasa erdeke_ 
tervüket ezúttal 1 19,9. beruihá-

, 

ben megfogadták, lhogy a har
zási é5 felújítási műszaki ter- madik negyedévben még jobb 
vüket 116,1, gyártási tervüket eredményeket érnek el. (Várnai 
137,1, önköltségcsökkentési ter- László leveléből.) 

Így kell takarékoskodni 
Nagy öröm ért bennünket 

augusztusi te1melési értekezle
tünkön, amikor szolgálati he
Jvünk, Veszprémvarsány állo
más főnöke bejelentette, hogy 
júliusban elértük az élüzem
&zintet és ezzel teljesítettük a 
vasutasnapra és az alkotmány 
ünnepére tett vállalásunkat. 
Eredményeink a következők: 
személyvonatok menetrendsze
r;nti indítása 92,6, rakodási idő 
csökkentése 11 1,1 ,  kocsikihasz
nálás 109,5, kocsitartózkodás 
128,1, berakandó kocsimennyi
ség 154,9, kirakandó kocsi
mennyiség 181,2 százalék. 

Sikerült csökkentenünk az 
önköltségünket is és az anyag
hkarékosságbah is jó eredmé
nyeket értünk el. Kiszámítot
tuk, hogy 44 vonat zavartalan 
áthaladtatásával, az idegen ko
csik tartózkodásának 8 óráról 
6,09 órára való csökkentésével, 
összesen 32 óra korábbi közle
kedtetéssel, a gazdaságos gőz.. 
tartással, az egy kocsira eső 
mozgatási időnek 3,6 percről 
2,3 percre való leszállítása út
ján elért 43 órás megtakarí
tassal, összesen 3990 forintot 
takarítottunk meg egy hónap 
alatt. Ehhez jönnek azonban 
még azok a megtakarítások, 

amelyeket a nem értékelhető 
tényezőknél értünk el. 

Minden erőnkkel arra törek
s:zünk. hogy tovább is így dol
gozzunk és takarékoskodásunk_ 
kal hozzájárulhassunk a már
cius 4-i párbhatározat végrehaj_ 
tá�ához, az őszi forgalom sike
réhez. (Hoffmann József Lei·e
léböl.) 

Így lett élüzem Erdíítelek állomás 
A káT.-kápolna.-kiskörei, úgy

nevezett alsómátrai vonal kö
zépállomásainak egyike Erdő
telek. Az állomás dolgozóit 
most az az öröm érte. hogy jó 
munkájuk jutalmaképJX>n meg
kapták az élüzem címet jelentő 
vi>zérigazgatói elismerést és 
pénzjutalmat. A dolgozók a ko
csitartózkodási tervet 40, a ko
csikiihasználási tervet 17, a ra
kodási egységidőt 60-70 szá
zalékkal múlták felül az él
üzemszinbhez képest. Az állo
más kollektívája Udvari József 
állomásvezető irányításával 
egymást segítve dolgozik és 
minden célja az, hogy a har
madik negyedévben is meg_ 
őrizze az élüzem-kitüntetést, s 
ezzel eredményesen járuljon 
hozzá az őszi forgalom sikeré
lhez. (Fülöp János leveléböl.) 

Niítt a termelékenység, csökkent az önköltség 
A Budapesti Felépítményi 

V=nyagjavító ÜV második 
negyedévi eredményei alapján 
élüzem lett. Ezt annak köszön
heti, hogy termelési tervét 
mind normaórában, mind pedig 
forintban túlteljesítette. A nor
maóra-terv teljesítése 1 08 szá
zalékot mutat. A forintban ter
vezett 10 251 OOO forint válto
zatlan áras teljes termelési ér -
téket 11 365 OOO forintra emel
ték, a teljesítés 1 10.9 százalé
kos. A termelékenységi terv az 
élüzemszint eléréséhez szüksé
ges 101 százalékkal szemben 
106,8 százalékra nőtt. Önkölt
légi tervét 88,4 százalék !helyett 

86,3 százalékra teljesítette a 
vállalat. A negyedév folyamán 
�,l százalékos túlteljesítést ért 
el az élüzemszint eléréséhez 
előírt teljesítési százalékkal 
szemben. 

A kiemelkedő eredmények 
elérésében nagy része van Lip
csei Károly esztergályosnak, 
Kovács Pál gyalusnak, Vas 
Gyuláné gyalusnak, Császár 
Nándor villanyhegesztőnek és 
Kiss Ferenc lakatosbrigádjá
nak. Külön ki kell emelni Nagy 
Endre és Nagy László lakatos 
ifibrigádját, amelynek átlagos 
teljesítése 197 százalék. (Jónap 
Béla leveléből.) 

A vasuta,snap tiszteletére 

A „2000 tonnás" mozgalomban 1909 tonnás vonatot továbbl
tott augusztus 10-én Debrecenből Sztállnváros rendeltetéssel Kiss 
Antal sztahanovista mozdonyvezető Ratku János és Szász Máté 
munkaérdemrendes (ütőkkel. A túlsúlyos vonatot Munká�sl László 
Vonatvezető és brigádja, a szakma kiváló dolgozó! k!sérték. Az állo, 
lllás kultúrbrlgádja zeneszóval búcsúztatta 6ket. 

Munkásvonatok - keses nelkul 
A salgótarjáni fűtőház dol- J,ogy vontatási hibából ne kés- műszak versenylendülete és 

gozói közül a munkásvonatok senek az általuk továbbított néhány nap múlva újabb ün
késésmentes továbbításával és munkásvonatok. Vállalásukat nepet. alkotmányunk születés-
gépük példás rendbentartásá- ez ideig teljesítették. naPiát ünnepeljük. 
val kiváló munkát végeznek A túlsúlytovábbításban élen- A két ünnepnek a naptár-
Hatala Károly mozdonyvezető jár Bodor Lajos mozdonyve- ban való szomszédsága szinte 
és Horváth Gyula fűtő, Knizse zető és Varga Sándor fűtő, akik 

I 
u�al arra a szor'?5 összefüg

József mozdonyvezető, Svmon 1829 tonna túlsúlyt továbbítot- gesre, amely valoban össze
,Tózsef fűtő, Vass József moz- tak a vasutasnapra való ké- kapcsolja ezeket az eseménye
donyvezető, Szomszéd József szüiődés során. Bakos József ket. Hiszen a Magyar Nép
fútő, valamint Szőke János mozdonyvezető brigádja 815 köztársaság Alkotmányának 
mozdonyvezető és Béres József tonna, Kelecsényi Ferenc bri- megteremtését lehetségessé te
fútő. Ezek az elvtársak meg-

, 
gádja pedig 733 tonna túlsúlyt vő történelmi fordulat nélkül 

fogadták, hogy a harmadik ne- vitt júliusban. (Szücs István sohasem kerülhetett volna sor 
gyedévben is úgy dolgoznak, leveléből.) a vasúti munka, a vasuta,s 

Az oszi forgalom sikere érdekében 
A Keleti Fűtőház Szabad If

júság DISZ mozdonybrigádja, 
amelJ' a vasutasnap és az al
kotmány ünnepe tiszteletére 
a1akult, a Nagy Októberi Szo_ 
cialista Forradalom évforduló
jára 5 százalékos szénmegta
karítást vállalt, ezenkívül fel
l!jánlotta, hogy az egy moz
donyra eső javítási költséget 15 
százalékkal csökkenti, száz
elegy-tonnakilométer tervét 1 10  
százalékra teljesíti, mosástól
mosásig kilométertervét pedig 
15 OOO kilométerre emeli. 

A Debreceni R.akodá.si Fő
nökség dolgozói, akik harmad
szor nyerték el az élüzem cí
met és másodszor a miniszter 
es a szakszervezet zászlaját, 
november 7-re vállalták 1955. 
évi súlymozditási tervük befe
jezését, a 85 százalékos foglal
koztatási foknak 86 százalékra 
való felemelését és az élüzem
szintü! megállapított 120 szá
zalékos tervteljesítésnek 125 
százalékra való növelését. 

Tatabánya-felső állomáson a 
vasutasnapi műszakban JO 
eredmények születtek. Augusz-

tus 9-én, az állomás 159 száza
lékra teljesítette szállítási ton
natervét. Az augusztus 9-10-i 
éjszakai műszakban Győri Vii.
mos forgalmi szolgálattevő és 
brigádja kocsikifutási tervének 
teljesítése 145. vonatterhelési 
tervének teljesítése pedig 116 
százalékos volt. Az állomás 
alkotmány-dekád.dal készül au
gusztus 20-ra. 

A mezőcsáti pályafenntartási 
dolgozak az alkotmány ünne
pére vállalták, lhogy az önke
zelési anyagokat a megszabott 
két óra helyett egy óra alatt 
kirakják, szakaszukat szeptem
ber elsejére teljesen rendbe
lhozzák, a vágányzáras munká
kat szeptember hónapban el
végzik. 

Szajol állomáson befejező
dött az új biztosítóberendezés 
szerelése. Az új berendezés nö
veli az állomás átbocsátóképes
ségét, és lehetővé teszi, hogy a 
dolgozók az eddiginél is jobb 
munkát végezzenek. El is !hatá
rozták, hogy augusztus 20-ig 
vasutasnapi és alkotmánynapi 
műszakot tartanak és a kocsi
tartózkodást a leadásnál 0,3, a 
feladásnál 0,2 órával csökkentik, 

Ahol a gyo rsdarabáruk 
gyorsasági re kordia születik 

Az első negyedévi élüzemek 
I 

A jómefvál."05i csarnokban 
sorában ott taJáljuk Buda- kezelik az átmenő és a bu
pest-Józsefváros állomást is. dapesti feladási elegyet, míg 
A dolgoz.ők az élüzem cím el- az I-es raktámál végzik a 
nyerése után sem pihentek leadási áruk és a peremváro
meg babéraikon. Az elmúlt sok átmenő darabárujának 
r.egyedévben a gyorsdarab- kezelését. A peremvárosokról 
áruk kirakását 150, beraká- hét autóval fuvarozzák ide a 
sát pedig 1 �2,8 zázalékra tel- gyorsdarabá.rukat az innen 
jesítették. l!:s mindezt különö- induló „C"-vonatokba. 
sebb _ �árosodás, .. a népvagyon Ejjel-nappali szolgálatot lát rongalasa n�l�ul vegezte a el az állomás kereskedelmi huszonhat brigad. főnöksége. Az áruk be- és 

Már most elérik naponta a kirakása folyamatosan, zök-
800-1000 feladási, 400 leadási kenőmentesen történik, egyet
és többezer átmenő tételt. A lenegy visszamaradt árujuk 
tételek azonban az egy fu- sincs. Kiemelkedő eredmé
varlevéLlel feladásra kerülő nyüket annak köszönhetik, 
árumennyiséget jelölik, de hogy a gyűjtők beállítását 
még csak nem is sejtetik, szovjet síktolatási módszerrel 
hogy mit jelent ez árudarab- végzik; annak. hogy a „ház
ban. Bizony sok tízezer colli, tói-házig" szállítást előre 
láda, göngyöleg, hordó, ket- megszervezik és úgy csopor
rec, stb. mozdítása válik tosítják a gépkocsikat, hogy 
szükségessé egyetlen nap alatt. az érkező gyorsdarabáru még 
A gyorsdarabáruk szállításá- aznap elmenjen az állomás-

ról. Ezzel elérik azt, hogy az nál joggal várja el a szállít- érkezés napján kiürülnek a 
tató fél, hogy áruja legké- raktárak és a másnap reg
sőbb 24 óra alatt eljusson az gel érkező gyújtók már üres 
orezág legtávolabbi részébe is. tárolóhelyeket találinak. 

Elvtársi i-cgílségnyújtás 

dolgozók olyan megbecsülésé
re, mint amilyenben most rp
szunk van. 

A magyar nép évszázadn
kon át harcolt és áldozta éli>
t.ét azért, hogy minden fia 
egyaránt helyet foglalhasson 
a jog asztalánál, minden dol
gozó ablakán beslissön a mú• 
veltség napvilága és minden 
dolgozó munkája, tehetsége 
alapján meríthessen a hősé.; 
kosarából. 

Evszázadokon át jogfosz
tott, elmaradott. nyomorb.a
döntött népünk alapvető kö
vetelése valósult meg, amikor 
a felszabadulással megérett az 
idő a jogok biztosítására. a7 
elnyomás, a nyomor felszá
molására és hat esztendővel 
ezelőtt elkészült államunk 
alaptörvénye, 4z új alkot
mány. Hat esztendeje, hogv 
pártunk, kormányunk hírül 
adta népünk nagy, történelmi 
jelentőségű győzelmét: Ma
gyarország Népköztársaság! 

A 
népé lett a hatalom! 
Nem az urak, tőkések 

és földbirtokosok kormányoz
z-ák többé az országot. A nép 
fiai kerültek a gazdasági, a 
politikai és kulturális élet 
parancsnoki posztjaira, száz
ezrek és milliók tudatos poli
tikai aktivitása, országot épí
tő munkája teremti az új ma· 
gyar történelmet. Az alkot
mány a demokratikus szabad
ságjogok Jegszélesebbkörű biz
tosításával kaput nyitott né
pünk tehetségének. alkotó ere
jének kibontakozása előtt. 

Ennek a történelmi jelentő
ségű változásnak a lehetősé
gét, szabadságunkat a szovjet 
,nép hős fiai hozták el ne· 
künk. A dicsőséges Szovjet 
Hadsereg zúzta szét az arisz
tokraták, földbirtokosok, nagy
tőkések népellenes uralmát és 
teremtette meg dolgozó né
pünk számára a demokratikus 
fejlődés útját. Megingathatat
lan erejével, a béke fenruna
radásáért folytatott diadalmas 
harcával a Szovjetunió azóta 
is mellettünk áll. 

A 
Szovjetunió felszabadító 
harca, ezt követően a dol

goZá parasztsággal szövetséges 
munkásosztálynak pártunk ve
zetésével megvívott következe
tes küzdelm'.! eredményeképpen 
vált dolgozó népünk az alkot
mányban foglalt jogok és vív
mányok birtokosává. Ennek 
köszönhetjük, hogy alkot
mányba írhattuk és a gyakor
latban megvalósíthattuk a 
munkához való jogot, a neík 
egyenjogúságát, a sajtó és 
szólásszabadságot, a törvény
előtti egyenlőséget, a vallás
és lelkiismereti szabadságot, s 
népi demokrathlrus államunk 

Alkotmányunkban népi de
mokráciánk legfőbb törekvése 
tükröződik: 'l szocialÍ21llUSt 
építő dolgozó nép jogainak 
biztosítása. De dolgozóink tud• 
ják hogy a jogok kötelessé
gekkel járnak. Az alkotmány 
napJát megelőző hetekben a 
dolgozók legszélesebb tömegei 
tettekkel juttatták kifejezésre, 
hogy e,gyetértenek pártunk és 
kormányunk politikáJával, a 
március 4-i határozattal, azok◄ 
kal az intézkedésekkel. ame
lyeket az utóbbi időben _,. 
éppen az alkotmányban lefek· 
tetett allampolgári jogoknak 
az eddiginél fokozottabb biz◄ 
tosítá.sa, a nehézipar fejleszté"' 
se. a mezőgazdaság támogatá• 
sa, a gazdaságos termelés, �z 
önköltségcsökkentés, a takare• 
kosság érdekében a Magyal' 
Dolgozók Pártja Központi Ve
zetősége és kormányunk ho-< 
zott 

E nnek a programnak meg-
valósításáért harcoltak 

a vasutasnapi műszakban dol• 
gozóink s harcolnak tovább 
megállás nélkül az alkotmány
napi vállalások teljesítésével, 
Tulajdonképpen együtt a ket
tőért - a vállalások is így 
szóltak - mintegy az alkot
mánynap1 verseny munkagyő• 
zelmeivel is megköszönve, 
hogy az alkotmány a vasuta
soknak is fe'lemelkedést, meg
becsülést, biztató jövót bizto
sít. 

Dús termés. gazdag aratás 
jutalmazta ebben az eszten· 
dőben népünk szorgalmas 
munkáját. A termés betakarí
tásából s az egyéb hatalma.!1 
szá!lításokból a vasutas dolgo
zók az őszi forgalom jó lebo"' 
nyotításával reszik ki részil• 
ket. Ehhez a munkához a 

Magyar Népköztársaság alkot◄ 
mányábóJ merítenek hitet, 
erőt, útmutatást pedig pár◄ 
tunk március 4-i határozatá· 
ból. A7, átmeneti nehézségekl 
nem szegik kedvüket. Hiszen 
tudják, látják hogy " jö,vó 
kilátásai egyre sze'1esednek� 
Rákosi elvtárs a csepeli d l◄ 
gozók elött mondott képvise◄ 
Jói beszámolójában mindenki 
számára világosan összefoglal
ta. hogy a Szovjetunió politi• 
kai, gazdasági és kultur�lis 
sikerei, amelyek nagymérték◄ 
ben erősítik a béke, a demok◄ 
rácia és a szocializmus tábo• 
rat. továbbá ·pártunk erej� 
nek növekedése. iparunk fo-< 
kozatos fejlődése, a mezőgaz.◄ 
daság fellendítése és nem 
utolsósorban a békeharchoz 
való eredményes hozzájárulá◄ 
sunk erőt. kitartást ad to
vábbi munkánkban. 

Sorakozzunk fel mi, vasu• 
tas dolgozók az őszi for• 

galom sikeres lebonyolításával 
a márciusi határozat minél 
gyorsabb. minél eredménye
sebb végrehajtására. Járul• 
junk hoz:>Já dolgozó népünk 
egységének, erejének, népünk 
boldogságának gyarapításához, 
őrködjünk még éberebben al• 
kotmányos jogaink felett és 
tegyük még szilárdabbá a bé-< 
kefront ránkesó szakaszát tör„ 
hetetlen barátságban a haial• 
mas Szovjetunióval és min• 
den baráti néppel, szüntelenül: 
szépítve, gazdagítva életünket 
és szilárdan haladva a szocia◄ 
lizmus építésének útján, A sikert segíti az elvtárei nos, Katona II. János -, 

-támogatás iS. A csarnokiak a hogy csak néhányat említ
kora re.ggeli órákban segíte- sünk a legjobbak közül -. 
nek az I-es raktáriaknak, ké- derekasan dolgoznak, védik 
sőbb az induló vonatoklllál a az árut a sérüléstől, jól együtt-
csarnokban megjelennek az működve 

A munkás-paraszt találkozóra 
készülnek Pécs állomáson 

érik el kimagasló 
I-es raktár dolgozói és visz- teljesítményüket. 
szaadják a „köu:sönt". Sok 
apró szervezómunkából tevő- A fiatalokat Ráczi László

dik össze az eredmény. Ezek né DISZ-titkár jó politikai és 
szakmai nevelőmunkával se
gíti. Tóth Károly állomásfő
nök, Keveházi Zoltán keres

közé tartozik az a kemény 
harc, amely a gyorsdarabáru-
küldemények azonnali elvite- kedelm.i főnök büszkén te-
léért, időbeni feladásáért. a kinthetnek a munka zászló
pontos, előírt címzésért folyik. vivőire, a brigádokra, aki,k a 

Az árukezelő·helyek között vasutasnapra és az alkotmány 
traktorok végzik az átfuvaro- ünl!lepére tett vállalásaikat 

zást és villamostargoncák se- becsületesen megtartják. El 

gítsé.gével mentesítik a ne- vannak szánva arra, hogy -
a brigádok átszervezésével -

héz munkától a fizikai dolgo- az őszi forgalom legnehezebb 
zókat. Erdélyi János, Orsovai napjaiban is elszállítanak 
István, Lajkó András, és Tóth minden felkínált árut. És a 
V. János, Tóth Zsigmond, józsefvárosiak nemcsak ígér
Majoros András, Pólya Já- nek, hanem cselekednek is , 1 ;  

Augusztus 20-át Pécs állo-
más dolgozói együtt akarják 
ünnepelni a dolgozó paraszt
sággal. Az alkotmánv ünnepé
re meghívták a bodai terme
lőszövetkezet tagjait, akikd 
már hosszú ideje �egíten• k 
munkájukban. A patronált szö
vetkezet dolgozóival a talál
kozón mégjobban elm�lyinl{ a 
kapcsolatokat. 

A találkozón bemutatjAk a 
dolgozó parasztságna..: ,11. ,;110-
más munkáját is, kúlönö�en a 
mez.őgazdasági termékek szál
lftását. A dolgozó paraszln!c 
láthatják majd, hogy a vas
utas dolgozók milyen gondcs, 
gyors munkával juttatják el a 
gabonát a rendeltetési helyé
re, 

A találkozó alkalm ih11 az 
állomás kultúra/irdá ia gau:lag 
műsort mutat b�. 

LEITI EEI'.�c. Pécs 

Öt hékekölcsön sorsolás lesr 
a második f élévhen 

Szeptember 18-án Egerben 
tartják a Negyedik Békeköl• 
csön harmadik, október 20-
23-a között Veszprémben a 
Második Békekölcsön hete
dik soreolását. Novemberben 
két húzás is lesz. 13-án ke
rül sor Budapesten az ötödik 
Békeköu:sön első, majd 26 és 
29 között Miskolcon az E!só 
Békeköu:�ön kilencedik sor• 
soL.sára. Székesfehérvárott 
december 30-án tartják a 
Harmadik Békekölcsön ötödilc 
húzását. 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBOL * 

Fordítsunk több figyelmet 
a középvezetők munkájára. segítésére 

A vasút szerteágazá munka
területein száz és száz közép
vezetö irányítja a nehéz és 
sokrétű vasúti munkát. Irá
ny:'.5 tevékenységük, szemé
lyes példamutatásuk döntöen 
kihat aITa, hogy a vasutas 
dolgozók hogyan valósítják 
meg a párt politikájából adódó 
feladatokat. Bátran állíthat
juk, hogy a vállukon nyugszik 
a vasúti munka lebonyolítá
sának fö feladata, az utasítás
szerinti szervezett munka, ők 
biztosítják a hatáskörük alá 
Tendelt dolgozók felajánlásai-

iw,k megvalósításához szüksé
ges technikai fel.ételeket, raj
tuk múlik elsősorban a szilárd 
munkafeOYclem. 

A középvezetők - akiket a 
termelés és szállítás alsó pa
rancsnoki karának is neve
zünk - eredményes munká
ján döl el végső soron, hogy a 
vasutas dolgozók hogyan tel
jesítik a szállítá5i !<!!adatokat, 
mennyire emelik a termelé
kenységet és milyen sikeresen 
valósítják meg a gazdaságos 
sZállítás. az önköltségcsökken
tés feladatait. 

kü! egyetlen gazd,asági vezető 
sem lehet igazán jó szakember 
szocializmust építő társadal
munkban. Csak a marxiz
mus-leninizmus tanításának 
birtokában lehet megérteni 
és harcol,ni azokért a nagy
szerű célokért, melyeket pár
tunk III. kongresszusa és a 
Központi Vezetöség határo
zatai elénk tártak. 

Adjunk pártmegbizatást a középvezetőknek 

A pártszervezeteknek ezeket 
az elvtársakat politikai tudá
suk állandó fejlesztése mellett 
alTa is nevelni kell, hogy ál
landóan fejlesszék műszaki és 
szakmai tudásukat. E cél ér
dekében a pártbizottságok irá

k '  ·k · l "k g'tését nyitásával a Debreceni Járó-·eri � nepne�e O se 1 .. · műjavító űV-nél, Debrecen 
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Személy- és árufuvarozási konferencia Berlinben 
A Szovjetunió, a Kínai Nép

köztársaság, " Koreai Népköz
társaság, Lengyelország, Cseh
szlovákia, a Német Demolcra
tikus Köztársaság, Románia, 
Bulgária, Mongoiia, Albánia és 
Magyarország vasutainak kül
döttei július 1-töl 30-ig tartották 
Berlinben a nemzetközi sze
mély- és árufuvarozási egyez
mények harmadik rendes reví
ziós konferenciáját. A konfe
rencia több mint 120 küldötte 
sok fontos módo.'S.ítást határo
zott el az egyezményekben. 

útjának felvétele. továbbá az. iroda őt szakértövel történO 
hogy a fuvru:jogi. díjszabási. megerősítését, akiknek felada
valamint a forgalom lebonyo- ta lesz a műszaki egységesítés 
lításával kapc50latos szolgálati továbbvitele, valamint a nyu
utasitások felülvizsgálatán lcí- gati vasúti szervezetekkel a 
vül elsöízben ültek össze a mű- koordináció fenntartása. 
szaki szakértők a vasúti .e-őr- A magyar vasúti delegációt 
dülöanyag. valamint a jelzések Csanádi György elvtárs. vezér 
egységesítésére. igazató vezette és a magy;Ü 

Elha
. 
tározták a konfere

.
néián 

\ 
vasutak nevében a felülvizsgált 

az egyezmények végrehaitásá- egyezményeket és szabáli•zato-
val megbízott ügyvezetőségi kat ő írta alá. 

VASUTASLEVÉL JAPÁNBA 
gon borza4va gondolnak erre 
a szörnyű emlékre és minden 
erejükkel küzdenek azért, hoflll 

ez ne ismétlődhessen meg. Nagyon fontos, hogy a vas
utas pártszervezetek állandó
an gondoskodjanak a középve
zetök politikai neveléséről, 
serkentsék őket szakmai tu
dásuk bővítésére és biztosít
sák munkájuk poUtikai segí
tését. A debreceni igazgatóság 
területén működö vasutas 
pártszervezetek egyrésze he
lyesen látja el ezt a feladatát. 
Számos pártszervezet egyré
szüket párt- és tömegszerve
zeti funkcióval bízza meg. A 
debreceni fűtőházban például 
a 

Legtobb partszervezetunk fűtőházáná! és állomáson 
-nagy gondot fordít arra, hogy középvezetők részére 

valamint az awkhoz tart.ozó Augusztus 6-án volt tíz esz
díjszabás-Okban és swlgálati tendeje, hogy az amerikaiak 
utasításokban. amelyeket a fej. Hi'roshima városára ledobták 
lödő gazdasági élet, a megélén_ az első atombombát. A robba
kült kereskedelem és árucsere- nás sok tízezer gyermek, férfi, a forgalom zavartalan lebonyoli- nő halálát okozta. Ezen a na-tá...«a tett szükséges.�. pon az egész békét akaró em-

A békeszerető emberek száz
mill'iói .emelik fel tiltakozó s.a
vukat az atom háborús célo!kra 
való fe!használásg ellen. Ezek 
közé tartozunk mi iS, ma1111a1 
vasutasok, a. Szegedi Igazgató
ság dolgozói. Jól emlékszünk 
Hiroshimái-a és amikor részvét. 
teL gondolunk a tíz év előtt ott 
elpusztult japán embertár
sainkra. a Leghatározottabban 
követeljük az a.tomfegy-verek 
gyártásának betiltását, hog1J a 
hiroshimai szörnyűségekhez 
hasonló soha többé ne fordul
hasson elő. kommunista. középvezetők 

többsége aktív pártmun-
kát végez. 

Résztvesznek a párt-végre
hajtóbizottság munkájában, az 
alapszervezetek vezetőség-ében 
dolgoznak, sokan közülük pro
pagandisták. !gy közvetlen 
kapcsolatuk van a pártszerve
zetek vezetöségeivel és politi
kai . megbízatásaikat ellátva 
nagyobb felelösséget éreznek a 
termelésért is. A politikai 
munkába bevont középvezetők 
nehézségeik esetén fokozott 
bizalcmmal kérik a pártszer
vezetek segtségét, amely ter
mészetesen nem is marad el. 

Számos pártszervezetünk ve
zetősége pártaktíva értekezle-
1 eken ismerteti elűtlük a párt
határozatokból rájuk háruló 
feladatokat, útmutatást ad 
azok végrehajtásához. Záhony
ban a pá1·t-végrehajtóbiZott
ság rendsze.-esen megbeszéli 
veWk a tervteljesítés felacla,
tait, a meglévő hibák kijaví
tásának 11..óds:ereit. Ez a tevé
ikenység nagymértékben járult 
hozzá ahhoz, hogy Záhony á!
lon1ás és fűtöház ebben az év
ben a tervét élüzem szinten 
teljesítette. A középvezetők fe
!elösségérzetének növelése ér
dekében alapszervezeti vezetö
ségi üléseken 

rendszeresen beszámoltat
nak egy-egy középvezetőt 

(izemrésze munkájáról. A be
számolta1.ások után a vezetöség 
határozatot hoz és a végre
hajtandó feladatokat népneve
lö-értekezleteken is ismerte
tik, hogy azok elösegíthessék a 
középvezetők munkáját. 

Több pártszervezetünk veze
tősége egyénileg foglalkozik a 
középvezetőkkel. Ez a módszer 
hozzásegíti a pártvezetősége
ket ahhoz, hogy közelebbről 
megismerjék munkájukat. ma
gatartásukat, családi életüket 
és segítséget nyújtsanak az 
esetleges problémák megoldá
sához. Az egyéni foglalkozá
sok gondos, körültekintő, ala
pos munkát igényelnek, de 
megérik a fáradságot, mert 
hatásuk meglátszik a javuló 
termelési eredményekben. 

A segítés elsosorbon 

a munkahelyen történjen 

A vasútnál a középvezetöi 
munkakörök egész sora talál
ható (forgalmi szolgálattevő, 
tolatásvezetö, művezető, pá
lyamester, elömunkás stb.). 
Munkájuk ellenörzésére és se
gítésére elsösorban a munka
helyen, termelés közben kell 
nagy gondot fordítani. Debre
cen fűtőház párt-végrehajtóbi
zottságának és alapszervezeti 
vezetőségeinek tagjai rendsze
resen felkeresik őket munka
helyeiken és ott beszélik meg 
velük észrevételeiket. Itt las
san rendszeressé válik az is, 
hogy a középvezetőket 

meghívják a népnevelő-
értekezletekre, 

:.hol elmondják, hogy miben 

résztvegyenek a pártoktatás- _ . • 
ban. A marxizmus-leninz- 1 havonta muszaki ta.nacs-
mus alapjainak ismerete nél- kozásokat tartanak, 

Jobban használjuk fel a középvezetők tapasztalatait 

Most, amikor a vasutas do!- natvezetö példája, akinek irá
gozók előtt az öszi forgalom nyitásával vonatkísérö csapata 
hatalmas feladata áll, még fo- minden tagja elnyerte a Szak
kozottabb figyelmet kell párt- ma kiváló dolgozója jelvényt. 

szervezeteinknek fordítaniuk a Feltétlenül szólni kell még 
középvezetők munkájára, se- arról, hogy nagyon kevés az 
gítésére. Nem tűrhelö, hogy olyan pártszervezet, amely a 
egyes pártszervezetek ne be- középvezetök figyelmét rend
széljék meg velük nehézségei- szeresen ráirányítja a fiatal 
ket, ne adjanak tanácsokat, vasutasok szakmai és politikai 
segítséget a meglévő hibák ki- nevelésére. Említésre méltó 
javításához. Feltételenül vál- e téren Záhony párt-végrehaj
toztatni kell azon is, hogy tóbizottságának tevékenysége, 
egyes pártszervezetek csak amely szívós felvilágosító mun
nagyritkán ismertetik előttük kával elérte, hogy a középve
a párthatá1·ozatokból adódó zetők megértve a fiatalok ne
feladatokat és nem kérik ki veléséoek fontosságát, rövid 
véleményüket, javaslatukat idő alatt olyan fiatal szakem
azok megoldásához. Sok he- bereket neveltek. akik a leg
lyen elnézik a pártszervezetek, nehezebb munkaterületeken 
hogy a középvezetö megtűri a is megállják a helyüket. E 
hanyag, fegyelmezetlen mun- példa követésre méltó vala
kát. amely a munkafegyelem mennyi pártszervezetünk szá
lazulásához és nem egy eset- mára. 
ben balesethez vezet. Ez a Minden pártszen•ezetünknek 
helyzet áll fenn többek között a gaZdaságos szállításért har
Nyiregyháza é'5 Püspök-ladány colva. ki kell s7.élesftenie és 
állomáson. rendszeresebbé kell tennie a 

Sok esetben előfoi•dul az is. középvezetőkkel való foglal
hogy a pártszervezetek sem kozást. Idők.özÖ'Tlkint össze 
ösztönzik a középvezetőket a kell hívni ö1cet tanácskozások
munka jobb megszervezésére, Ta és fokozottabban fel kell 
a munkaverseny sznvonalának használni a munkához mé1·he
emelésére. a dolgozókkal való tetlenül gazdag tapasztalatai
politikai fogla kozásra. Külö- kat. Jobban ki kell hangsú
nösen megmutatkozik ez a pá- !yozni a szolgálati helyeken 
lyafennlartási szakszolgálat- szerepülrnt, növelni kell tekin
nál, ahol a legtöbb esetben télyüket és felelősségüket. El 
fordul elő, hogy a pártszerve- kell érni, hogy a vasutas párt
zetek elhanyagolják e fontos szervezetek munkájában, gya
munkaterületen dolgozók ne- k9rlati tevékenységében min
velését. Ezek a pártszervezetek denkor érvényre jusson az, 
még nem ismerték fel, hogy a hogy pártunk és kormányunk 
közúovezetökön múlik a dol- megbecsüli él! rendkívül fan
gozók nagy tömegének lelkes, tosnak tartja a középvezetők 
fegyelmezett munkája, tervtel- munkáját. 
jesítése. Hogy mennyire így 

I 
Szilágyi Sándor; 

van, bizonytja Munkácsi a debreceni politikai osztály 
László elvtárs, debreceni vo- PTO vezetője 

A ik:01úerencia 11 bizottságát beriség tiltakozott a háború el-
az az irányelv vezérelte, hogy len és követelte az atombomba 
a külkereskedelmi vállalatok gyártásának betiltását. az 
és a vasutak dolgozóinak a leg. atomerő békés felhasználását. egyszerűbb kezelést biztosító 
szabályozásokat dolgozzanak A Szegedi Igazgatóság dolgo
ki, amelyek kizárják a több- zóinak békebizottsága nevében 
féle értelmezés lehetőségét, Hódi Sándor és Szélpál István 
ami sokszor áldatlan vitákat a követke;;őket írták Kojima 
okozott a fuvaroztatók és a Jasucllirenek, a Japán Béke
vasút végrehajtó szervei között. tanács titkárának; idézve a hL 

Fejlödést jelentenek az Egy- roshimai borzalmakat: 
séges Átmeneti DíjszabáSban ., . . .  Ennek a robbanásnak 
végrehajtott egyszerűsítések. emlékei még most is élnek vi
amelyek létrehozásuk óta a i.ágs.zerte, elevenek a kataszt
demokratilrus tábor külkeres- Táját túléit hiroshimai japán 
kedelmi és általános gazdasági embertársain!k és gyermekeik életének fontos tényezöivé vál- , 'b kilk kö" .. 1 t ""bbe tak. szive en, a zu o n az 

A konferenciának különös 

I 
atombomba okozta különfe!e 

jelentőséget adott a Vietnann'i betegségekben szenvednek. A 

Denwkrati,kus Köztársaság vas. népek százmilliói szerte a vilá-

KérjüJk Önöket, japán béke
hm·cosokat és Onökön kereu
fül az egész japán népet, foly
tassák tovább bátor harcukat a 
fegyverkezés csökkentéséért, 
az atomfegyver betilúísáért, a 
béke megőrzéséért." 

Sürgősen meg kell  találni a géprevárások 
· csökkentésének módiát Szombathelyen 

,,Akármelyik ujjunkat ha-
1•apju!k meg. m'indegyik fáj" -
éppen ez a meglehetcsen meg
alkuvó mondat üti meg a fü
lünket, amikor belépünk a 
szombathelyi fütöház moz
donyfelvieyázói szobájába. 
Koltai eh,iárs, mozdonyfelvi
gyázó beszél telefonon Koller 
elvtárssal. az igazgatóságf 
mozdonyirányítóval. S bizony a 
hosszúra nyúlt beszélgetésbJJ 
az derül ki, hogy sokszor ,.meg 
kell harapni valamelyik ujjun
kat". A képletes beszéd a való
ságban azt jelenti, hogy a fútó
ház nagy. de nem mindig sike
res harcot vív a géprevárások 
ellen. 

Melyik lenne az a vonat, 
amelyiknek legkevésbé ,,fáj", 
ha nem kapja meg idöben a 
gépet? - ez itt a fő kérdés s 
a fűtőház, ahol pillanatnyilag 
ötvenketten vannak szabadsá
gon és em!.att rnlllllcaerőhiány-

nyal is küzd, aligha tud a kö
zeljövöben olyan választ adni. 
hogy .. megszüntettük a gépre
várásokat." Pedig az őszi for
galom idejére legkésőbb - de 

lehetőleg már most - ezt a 
választ várja tóle az állomás, 
amely cserébe hailandó meg
í11érni, hogy a napi átlagos egy 
vonatravárást megszünteti. 

Ne ismétlődjenek meg o tavalyi hibák ! 

Természetesen az ilyen .. ha szerinti indításának !kivételé
te, én is" játék egyáltalán nem vel júliusban is megfeleltünk. 
alkalmas arra. hogy gyökeré- És itt meg kell állnunk egy 
ben irtsa ki az öszi forgalom- pillanatra. Elgondolkoztató. 
ból a legsúlyosabb hibát, a vo- hogy a második negyedévi 
natok géprevárását. Itt. ahol eredmények alapján egyedül a 
nemcsak tehervonatok, hanem fűtőház nem tarthatott Szom
gyakran még személyvonatoK bathelyen élüzem ünnel)6éget. 
is várnak gépre. sokkal mé- A forgalom, a pályafenntartás, 
!yebben, erélyesebben kell a a járóműjavító többszörös él
hibákhoz nyúlni. üzemek, a vontatás még egy-

- Tavaly az őszi forgalom szer sem volt az. Kétségtelen. 
idején teljes volt a torlódás ál. hagy a fűtőház helyzete nem 

lomásunkon _ mondja Szalai könnyű. A nehé;,; terep, a rövid 

Túlsúlyos irányvonatok indulna k a Nagybátonyi 
szénosztályozó alól 

vonalak. a szűkreszabott rnoz· László elvtárs. állomásfőnök- donyfordulási idő - amelyehelyettes. - Előfordult, hogy ket a forgalmi szo1gálat gyak• 
tíZ111apos leadási, négynapOS ran nem biztosít - mind a fű
feladási elegyünk volt, idegen töház eredményeit befolyásol
kocsik álltak két-három napig. ják. De belső bajok is vannak, 
Az idén nem szabad isrnétlőd- elsösorban a fegyelem körül. A 
niük a tavalyi hibáknak. Mi is szabadság, vagy betegség cl
sokkal jobban akarunk dolgoz- mén távollévö ötvenkét dolga
ni. továbbra is meg akarjuk 

I 
zó. a vezénylések miatti foly

tartani az első két negyedév- ton05 zúgolódás, a szerelési 
ben elért élüzem címet. ami- idők elnyújtása fegyelmi laza
nek a tehervonatok menetrend ságokra vallanak., 

A nagybátonyi szénosztályo
zó tornya, a Bányakészletező 
Vállalat új emeletes raktár
háza mellett egészen eltörpül 
a fák mögé bújt felvételi épü
let. Csillék surrognak a drót
kötélpályákon. itt fut Ö5sze a 
bányavonalak keskenyvágányú 
hálózata s az osztályozó fekete 
torkából szüntelenül zuhog a 
vasúti kocsikba a :szén. 

Az osztályozó alatti öt beál
lítóvágányon gyors egymás
utánban adják át helyüket egy_ 
másnak a kocsik. A kihúzóvá
gányon gyors ütemben folyik a 
rakott !kocsik mérlegelése. a 
szénrakományok meszelése. 

- Két irányvonat készül je
lenleg az osztályozó alaM -
mondja Kocsárdi elvtárs, a 
bánya szállítási irányítója. -
Az egyik Debrecenbe, a m.ásiik 
Ráko.'>-ra megy. Mai harmadik 
irányvonatunlc, a ferencvárosi, 
már indulásra készen áll az ál
lomás hatodik vágányán. 

- Naponta rendszeresen há
rom irányvonat indul? - kér
dezzük. 

- Sajnos. ezt még nem tud
tuk elémi - hangzik a válasz 
-. pedig a vasutas dolgozók és 
a bánya együttes törekvése az. 
hogy minél több távolsági vo
natot állítsunk össze. Jelenleg 
átlagosan napi két irán:vvona
tunk van. A harmadik öSszeál. 
lítását, ahoJ?Yan én látom, leg
többször az akadályozza, hogy 

későn kapjuk a diszpozíciókat. 
- Van azonban egyéb aka

dálya is annak. hogy több 
irányvonatot tudjunk képezni 
és fö!eg annak, hogy mindig 
minőségileg rendezett. lépcső
zetes irányvonatot tudjunk in
dítani - veszi át a szót Bodon 
Géza elvtárs, állomásfőnök. -
Az egyik akadály .a Bányakész_ 
letezö Vállalat fatelepe. A vál
lalat ugyanis a bányafaanya:go
kat az osztályozó alatti vágá
nyok meghosszabbított részén 
rakja ki. de úgy, hogy nem
csak hogy úrszerelvényt nem 
hagy, hanem teljesen eltemeti 
a vágányokat. amelyeken pe
dig üres kocsikat tudnánk tá
rolni. mé,,,,edig olyan állomá
si sol."rendben. ahogyan a rako_ 
dásnál szükségünk lenne rá. Jó 
lenne, ha felsőbb kereskedel
mi szerveink intézkednének, 
hOQ1/ eze1k a vágányok felsza
baduljanak azért is, mert a 
fa•rakományok alatt teljesen 
tönkremennek. 

- A másik kérésünk pedig 
az. ho,gy állomásunk hatodilk 
vágányát, az indulási vágányt, 
hosszabbítsák meg. Sokszor 
kértük már ezt. mert a vágány 
kis - 86 tengelyes - befogá
dóképessége miatt igen sokszor 
meg ke11 osztanunk már indu
lásra !kész 100-120 tengelyes 
vonatokat. 

- A nehézséeek ellenére 
mindig túlteljesítjvk ircinvvo-

nati teruil?JU«?t - jegyzi meg 
Nagy Lajos Áron elvtárs, terv
hivatalnok. - Augusztusra 55 
irányvonatot ír elő a terv, 
augusztus 10-ig már 21-et küld
tünk el, a vasutas napig pedig 
30-at indítunk, tehát tervünk 
teljesítésében 115  százalékra 
fogunk állni. A bányász elvtár
sak a jó együttműködés bizo
nyítéka·ként vállalták, hogy 
vasutasnapi műszakot tartanak 
s ezzel is hozzásegítenek ben
nünket felaján,lásunk teljesíté
séhez, egy 150 tengelyes fe
rencvárosi túlsúlyos irányvo
nat összeállításához. 

Vasutas-bányász együttmüködés 

- Egyébként - a  vasútüzemi 
értekezlet irányelveinek meg
felelően - nemcsak arra törek
s:tünk, hogy több irányvona
tunk legyen. hanem arra is, 
hogy minél több túl,sú!yt to
vábbítsunk velük. lrányvona
taink eddig 11 263 tonna túl
súlyt vittek. augusztus 5-én 
például a szolnoki irányvonat 
1834 tonnát, 8-án a ferencvárosi 
1765 tonnát továbbított a meg
állapított 1500 tonna helyett. 

- Most - mondják búcsú
zául, túlkiabálva az osztályozó 
dübörgő zaját -. a bányász 
elvtársak segítenek minket 
vasutasnapi felajánlásunkban 
Azután mi igyekszünk minél 
jobban segíteni őket bányász
napi vállalásai<k teljesítésében. 

Szombathely, Celldömolk, Tapolca .... 

A z  idö megérett arra -
augusztU6 közepét írjuk -, 
hogy sokkal nagyobb eréllyel 
vegyék fel a harcot Szombat
helyen, de az igazgatóság többi 
fűtöházánál is - főleg- a cell-

megnyugtaté szándékkal H<11'· 
váth József elvtárs. az igazga
tósági tervosztály vezetóje. Pe
dig egyáltalán nem megnyug
tató, ha több gép jelenlétét 
nemigen lehet észrevenni a 
géprevárások számának alaku

dömölkinél és a tapolcainál - lásánál. Az igazgatóságnak. el
a géprevárások ellen. A ve- sősorban a IV .. de a III. osz• 
szélyt, amit a jelenlegi gépre- tálynak és a tervosztálynak is 
várások jelentenek. igazi a. legsürgősebben revízió alá 
nagyságában !kell meglátnia az kell vemú a gépekkel való 
igazgatóságnak is. 

1 
gazdálkodást, ho«v megtalál-

- Az idén több gép van az ják a fonalnak azt a végét. 
igazgatóság területén. mint ta- amelviknél fozya fel lehet gőn. 
valy volt - mondja, mégpedig gyölíteni a géprevárásokat, 

------o-o,-.-----
Hetven darab középjavítás terven felül 

A Debreceni Járóműjavító 
kocsiosztályának dolgozói a 
vasutasnapra tett vállalásaikat 
teljesítették, és most lankadat
l&n lendülettel küzdenek azért. 
!hogy az alkotmány ünnepére 
vállalt munkát is hiánytalanul 
elvégezzék. A futórészleg do!. 
gozói aITa tettek vállalást, 
hogy az alkotmány ünnepéig 
70 középjavításos kocsi futó
munkálatait végzik el. A válla
lást háromnegyedrészben már 
teljesítették, sőt határidőre 

valószínűleg túl fogják teljes!. 
teni. Zelenka András ifjúmun
kás brigádja az alvázrészleg
ben megfogadta, hogy augusz
tusi tervét 19-re, az alkotmány 
ünnepére befejezi. A Zelenka
brigád jól dolgozó tagjai patro
nálják kisebb szaktudású tár
saikat, hogy a vállalást teljesí
teni tudják. Szelei Sándof' 
reszortvezető vállalta, hogy re
szortjában igazolatlan mulasz
tás nem lesz, az önköltséget 
két százalékkal csökkentik. 
(Keserű László leveléből.) 
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MEGVÁLTOZOTT ÉLETÜNK TÜKRE AZ ALKOTMÁNY, 

52. §. ,,A Magyar Népköztársaság különös gondot 

fordít az ifjúság f ejlödésére és nevelésére'' 
Az ifjúság a mi jövónk, a 

mi reménységünk. Pártunk 
május 27-i határozata, a DISZ 
II. kongresszusa és a vasúton 
megtartott ifjúsági értekezle
tek a parancs erejével állítot
ták elénk az ifjúság nevelésé
nek ügyét. Meg kell találnunk 
azokat a módszereket, ame
lyekkel a fiatal nemzedéket 
vidám, bátor, ügye igazában 
hívó, nehézségektól vissza 
nem rettenó, minden akadály 
legyózésére kész emberekké 
és hivatásukat szeretó vasuta
aokká neveljük. 

As ifjúság nevelése meg-
tisztelő feladat. 

Nagy szakértelmet, alapos 
emberismeretet kíván - ezért 
nem elégedhetünk meg káiz 
formulákkal. gépies utasítások
kal, hanem egyénileg kell 
megismernünk a fiatalokat. 
Nem lehet olyan gazdasági 
vagy egyéb hivatalos feladat, 
amely háttérbe szoríthatná a 
vezetók felelősségérzetét az if
júság nevelésénél. Az aktáknál, 
a jelentéseknél, a mindennapi 
ügyeknél előbbrevaló, hogy a 
fiatalokat a vasutasság első so
raiba emeljiiik, hogy már most, 
az &szí forgalomban ott lássuk 
őket az első vonalban. Féltő 
gondossággal kell őrködnünk 
afelett, how az ankotmányban 
biztosított jogokkal maradék
talanul éljene!Je a fiatalck. Áll
junk mellettük a tanulásban, a 
munkában, szórakozásaikban, 
tegyük életüket olyanná, ami
lyen életet mi szerettünk vol
na magunknak ifjúkorunkban, 
amiJyet isaját gyermekeinknek 
akarunk. 

Ifjúságwik zöme becsületes. 
munkáját, tanítóit, az idÓ\Seb
beket megbecsüló fiatal. Ezek 

a fiatalok igen sok örömet 
sRrezinek nevelőiknek,, 

amikor jó eredményeik alapján 
felsőbb dicséretben részesül
'llek. magasabb beosztá6ba ke
rülnek. Állomásunkon Lábas 
Mihá.!11 váltóőr mellé volt be-
05Ztva Brenne-r Ferenc váltó
őr tanuló. A jó nevelőmunka 
eredményeként hat hét alatt 
kiváló minásítéssel tette le a 
váltóóri vizsgát, majd rövide
isen a távírda és a forgalmi 
Vizsgát. Id&sebb dolgozóink ió 
nevelő, előkészítő munkáját 
dicséri az is. hogy tiszti és se
gédtiszti tanfolyamon résztvett 
fiataljaink közül Dénes Ferenc 
tanfolyamelsőként. Sallai Ist
ván, Szabó Lás.zló. Kiss Dezső 
és Horváth Gábor pedig osz
tály-elsőként végezték el a tan
folyamot. A bizonyítványok át.. 
adásakor a tanulok együtt 
lirü,ltek tanító�kkal, akik első 
lépéseiket irányították a vasúL 
nál. 

Hosszú sza'kvonali gyakol'la
tom alatt azt tapasztaltam, 
hogy 

egyetlen tlatal sem ,,re
ménytelen ügy". 

Meg kell találni a hangot, 

amely visszaciseng bennük. Az I sal találta meg a módját a fia
állhatatosság, a szorgalom, a talok egy6é.zbe tömörítésének. 
fegyelmezett magatartás. a hú_ Mind több fiatal vesz részt a 
ség a néphez, a haza szeretete közös kirándulásokban. tapasz_ 
- mindezek a 1SZép tulajdonsá- talatcseréken. sz!nházlátogatá_ 
gok akkor bontakoznak ki iga- sokon. Nazyon sok fiatal így 
zán a fiatalokban. ha megtalál- találta meg az utat a DISZ
ják helyüket a szocializmu.'lt hez is, úl!Yhogy állomásunkon 
építő társadalom !közösségében. ma már alig egy-két - főként 
A DISZ-szervezetek elsőrendű újfelvételes vagy újonnan oda
feladata. hogy a fiatalokat be- helyezett - fiatal nem tagja 
vezessék a közöisségi életbe, de az ifiúsági szövetségnek. 
a DISZ-szervezet nem tud te!- Hiba még, hogy amikor az if
ies egészében megfelelni en- júság neveléséről beszélünk. 
nek. ha nem kap erös, követke- sokszor csak a fiatal férfi dol
zetes támogatást a pártszerve- gozókra gondolunk. Sok fiatal 
zettől. a szakmai vezeMstől. nő is dolgozik a vasúton - ál• 
Allomásunkon a DISZ-szerve- lomá.sunkon is három forgalmi 1 
zet így, kölcsőnÖiS segítségadás- szolgálattevő nő teljesít igen 

eredményes szolgálatot, tarta
lékos tisztünk is nő. TakácS 
Katalin, aki valamennyi for
galmi beosztásban megállja a 
helyét. A vasutas dolgozó nők
nek is ott kell lenniük az ószi 
forgalom sikeréért küzdó vas-
utasok soraiban, segítsük hát 
az ő munkájukat is legjobb tu• 
dásunk szerint. 

Augusztus 20-án fogadjuk 
meg, hogy alkotmányunk 52. 

§-ának szellemében !különös 
gonddal, szívesen, szeretettel 
foglalkozunk fiatal dolaoz6i1'11k
lkal. 

Varga József állomásfőnök. 
Várpalota 

ÜDVÖZLET A VARSÓI VIT-RŐL 
A vars6i Világifjúsági Ta- tunk, amelyelkről otthon majd 

' 
óriásnak a puszta megpillan

lálkozón -résztvevő négy vas- bőségesen beszámolunk. A tása is, hát még ha végig
utas ifjúmunkás nevében napokban lesz a különböző ;á-rjuk termeit. A Tudomán11 
fO'T'Tó elvt,áTsi üdvözletemet nemzetek vasutas fi.ataljainale é.'l Kultúra Palotája még 
kül.<:U}m az otthon dolgozó találkozója, amely a szakmai ;abban megerősít bennünket 
vasutas fiataloknak. tapasztalatok átadásán kívül abban a tudatunkban, hogy 

A Varsóban töltött napok, a még jobban elmélyíti kap- életünk egyedüli helyes útja 
világ ifjúságának felénk ára- csolatainkat a többi nemzet és célja a béke harcos vé• 
d6 szeretete, a gyönyörű. ün- vasutas fiataljaival. Erről a delme, a szocializmus fel-
nepségek sorozata életünk találkozóról legközelebb rész- építése. 
leggazdagab élményét ;elenti. letesen beszámolck. A vasutasnapra őszinte jó
lgérjük, úgy teljesítjWk meg- Varsóban még néhány he- kívánságainkat küldjük a 
bí:zatásunkat, hogy a magya1· lyen látszi-k a háború bor- vasutas fiataloknak, vala
fiatalok iránti szeretet még zalnias pusztítása. De a ro- mennyi vasutas dolgozónak. 
forróbb legyen, a vi!,í,g fia- mok mellett már túlsúlyban Kívánjuk, how a fiatal vas
taljai (/1/őződjenek meg még vanna1k a. békés építő mun· utasok számára a vasutas-
erősebben a mi törhetetlen Icát hirdető alkotások. Egész nap legyen ú; erőforrM az 

békeakaratunkról, ismerjék városd�zek épültek a romok őszi forgalom sfilceréért ví
meg még behatóbban a ma- helyén, s a lengyel nép bé- vott harchoz. A vasutas fi.ata
gyar ifjúság felszabaduit, bol- kealkotásai föté mint a béke. lok álljanak az őszi forgalom 
dog életét. a népek közötti barátság sikeréért vívott harc elsó 

Természetesen mi is igyek- szimbóluma emelkedik a szov- vonalában s jó munkájukkal 
szilnk minél több tapasztala- jet nép gyönyörű ajándéka, a szilárdítsák tovább a béke 
tot gyűjteni, megismerni a Tudomány és Kultúra Palo- táborának erejét, 
külföidi fiatalok, köztük a 

l 

tája. Nem lehet szavakkal Papp Tibor, 
vasutas ifjúság életét. MM érzékeltetni, müyen élményt Várpalota állomás DISZ-
ed.dig is sok érdekes és jelent ennek a hatalmassá· titkára, a vasutas fi.ata-
hasznos élménnyel gazda,god- gában is finomvonalú épület- lok VIT-küldötte. 

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

Látogatás az Anyagvizsgáló Főnökségen 
53.§. ,,A Magyar Nép• , tetben a múhelyi munka ered

köztársaság hathatósan tá- ménye, hiszen mogatja a dolgozó nép 1 
ügyét szolgáló tudomá- a jóminőségű anyag segíti 
nyos munkát . . ... a szállítási feladatok vég-

zését, 
Hetvennyolc évvel ezelőtt, 

Grittner Albert vasúti mér- a rosszmln&ségú pedig gátolja 
nöik kezdeményezésére egy in- azokat. 
tézetet létesítettek a vasúton, 
amelynek célja az volt. hogy a 

HOSS2.an lehetne beszélnl a 
textilcsoport. a vas- és fémvizs.. 
gálók, a színe5fém. a vízvizsgá
Iók, a szénátvevók, a röntgen
osztály, a festék- és olajszállí
tások anyagát ellenőrző cso
port, a mechanikai és metal
lógráfiai csoport munkájáról. 

vasút részére szállított anyago_ 
kat tudományos gondossággal 
megvizsgálják: megfelelnek-e 
azok az elóirt műs2aki 1SZab
ványoknak, elóírároknak. 

Az intézet munkája rendkí
vül sokoldalú. Tevékenysége a 
legszorosabb összefüggésben 
van a forgalom sikeres lebo
nyolításával. Itt vizsaálják meg 
kelló alapossággal a vas.. és 
a színesfém szilárdságát, az 
anyagok szakító szilárdságát, 
minőségét, tartósságát. Az in
tézet dolgozóinak lelkiismere
tes munkájától függ sok tekin.. 

valósították meg az intézetben 
a mágneses keverőt. Ezzel gon
dosabb analitikai munkát le
het végezni. A tudományOIS 
munkatársak vizsgálataik so
rán a fotométertől, a metallo
gráfiától, az ultraszonikus vizs
gálatokig az ismert 

korszerű eljárások vala
mennyi fajtáját alkalmaz

zák 
az intézetben. 

Egy�két mozaik: a textllcso
POrtnál vízhatlansági próbát 
tartanak. Ee,, tl21Szer-tíz centi
méter illagyságú esőköpeny
darabot vetnek alá 10-12 órán 
át nagy víznyomásnak. A ki
tűnő anyag tartja magát, nem 
gyöngyözik át a víz. A szakítás_ 
próbánál 73 kg terhelés helyett 
75 kg-nál szakad a 75 százalék ---------,------------------,

, 
gyapjút tartalmazó cordszövet. 

M I I U • .1. ..LL 'J A vas-- és fémosoport a vas 
agyar vasutas ,e ve,e nertngsaonuO mangán-, szén-. foszfortartal-

Népi államunk a felszabadu
lás óta úi berendezésekkel, 
műszerekkel segíti az intézet 
munkáját. PH-méró. vezetóké
pességméró készülék, ultraszo
nikus berendezés. új röntgen
laboratórium stb. segíti a még 
eredményesebb vizsgálatot. A 
tudományos munkatársak há
lája az új utak keresésében. ki
túnő találmányokban mutatko_ 
zik meg. ilyen például Bereznai 
Oszkár K01Ssuth-díjas mérnök 
pályafenntartási mérőkocsija. 

46. §. A Magyar Népköztár
saság biztosltja a dolgozólrnal, 
a pihenéshez és üdüléshez va
ló jogát. 

angol és luxemburai dolgozÓk 
szórnkoznalk. üdülnek. 

A felejthetetlen napok alatt 
saját szemünkkel láttuk a fa-

mát viisgália kémiai módsze
rekkeL 

Sziklai László elvtárs. a fe- sizmus pusztításai után roha
rencvárosi fútóház koasijavító mosan újjáépülő demokratikus 
múhelyének fómúvezetóje az Németország nagysze-rű átala
elmúlt napokban levelet kül- kulását, tóként Berlin, Drezda 
dött szakszervezetünk elnöksé- térségében. Voltunk Potsdam
géhez a Német Demokratikus ban, elhajóztu.nk Rügen és 
Köztársaság egyik legszebb Hiddensee szigetekre is. 

tengerparti üdülőjéből, He- Valamennyiünk számára 
ringsdorfból, Levelében eze- mégis az volt a legszebb é!
ket írja: mény, amely a világ dolgozói-

A színesfémvizsgálélk elekt
rolízis útján határozzáik meg: 
miból állították össze a vasút
nak iszállítandó anyagot. Naw 
Ervin és Szamosközi Zoltá-n 

Az Anyagvizsgáló Főnökség 
minden dolgozója segíti a vas
út nagy erópróbáiát, az őszi 
forgalmat azzal, hogy lelkiis
meretesen vi7.5gália a vaisút ré_ 
szére szállított anyagokat, s 
cisak akkor engedi felhasználni. 
ha az minden tekintetben meg
felel a követelményeknek. 

Jó eredmények a debreceni Törekvés SK 
VIT-jelvényszerző versenyein 

.,Engedjék meg az elvtársak, na!k összefogását és legyőzhe
hoo11 hazatérésem előtt köszö- tetlen békeakaratát tükrözte: a 
netet mondjak a szaikszervezet_ wkfél,e nép itt üdülő fiainak 
nek azért, hofllJ munkám juta!- sok-sok felejthetetlen megnyiZ
mául két heti !kellemes pihe- vánulása a népek testvéri ösz
nést tölthettem az NDK keleti- szefogásáért, a béke meavédé
tenaeri üdülővárosában, Re- séért. Ezeket bizonyították a 
rillQsdorfban, fogadtatások, a !kétheti együtt-

Ez a gyönyörű kis város, lét, gondolataink kicserélése. 
mint ezer más üdülőhely a A heringsdorfi napok még 
múltban, a kapitailista tőkés inkább megerősítettek abban 
!ársadalom szórakozóhelye voLt az elszántságomban, hogy ha
é, munkásember csak megtűrt- zámba visszatérve, az eddigi• 
ként, mint fkiszolgáló személy- nél is fokozottabb lendülettel 
zet kerülhetett ide. Ma már a dolgozzak a béketábor erőine!k 
114!met dolgozók pihenő- és szó_ 1 növeléséért, szocialista vas
nilcozó helye, ahol velüik együtt útunk építéséért és ezen �elül 
maavar bolgár román cseh- az őszi forgalom feladatainak 
Rkroák: nvuaat�met, holland, maradéktalan végrehajtá.Sáért," 

A Törekvés SE debreceni el- sportköre következik. Az összes 
nökségéhez tartozó sportkörelnél debreceni Törekvés sportköröknél 
ünnepélyes k01s6ségek között eddig 178-an szerezték meg a 
kezdődtek meg a VIT jelvény- VIT Jelvényt. 
szerző versenyek. Az első verse
nyen, a JárómüJavltó sportköré
nek pályáján. a sportkör veze
tői. edzöl. intézlll és a városi 
elnökség tagjai szerezték meg 
a VIT Jelvényt. 

A sportkörök között külön 
verseny rolylk azért. hogy me
lyikilknek lesz a legtöbb VIT
Jelvényes tagja. Jelenleg az ál
lomás sportköre áil az első he
lyen. 32 VIT-jelvénnyel. Utána 
sorrendben a Járómüjavltó és a 
városi közlekedési dolgozók 

Ugyancsak killön versenyez-
nek a Jelvényekért a Debreceni 
JárómüJavltó DISZ alapszerveze
tei. A verseny alaprettétele, hogy 
augusztus 20-fg az alapszerve
zetekhez tartozó rtatalok három
negyed része szerezze meg a 
VIT Jelvényt, A versenyben a 
három legjobb eredményt elérő 
DISZ alapszervezetet az üzemi 
bizottság és a Törekvés SE vá· 
rosl elnöksége vándorser!eggel 
Jutalmazza. 

46.§. A Maqyar NépköztársaQq blztosltJa a dolqozóknak • 
pihenéshez és üdüléshez való Joqát. E Jogot a Magyar Népköztár• 
sasáq a törvényes munkaidő, a fizetéses szabadsáq és a dolqozótc 
üdülésének meqszervezése útján valósitJa meq, 

* * 

47.§. A Magyar Népk6ztársasáq védi a dolgozók eqészs6q„ 
és seqltl a doiqozókat munkaképtelenséqUk esetén. A Magyar Nép, 
köztársaság ezt a védelmet és segítséget széleskörll társadalomblz
tositással és az orvosi el látás megszervezésével valósítja meq. 

* * * 

50.§. A Magyar Népköztársasá,qban a n6k a férfiakkal eqyell>i 
lö Joqokat élveznek. 

* * * 

52.§, A Magyar Népkllztársaság külön!ls qondot fordlt •• 
lfJúsáq feJlödésére és nevelésére; következetesen védelmezi az lf
Júsáq érdekelt. 

* * * 

61 .§, A haza védelme a Maqyar Népkllztárs45áq minden pal, 
qárának szent kötele,aséqe, 



• 

kiosztották 
A vasutasnap előtt bensösé

ges ünnepségre gyűltek össze 
a legkiválóbb vasutas ifjúmun
kások a vasúti főosztály ta
nácstenmében. Ez alklrlommal 
osztották ki elsó ízben a hős 
Komszomol ajándékait a szo
cialista munkaversenyben leg
jobb eredményt eléJ.,t DISZ
bri,gádo'knak. 

Az ünnepségen Bognár Imre 
elvtáirs, a vasút politilk.ai fó
osztály vezetője üdvözölte a 
vasút kiváló ifjúmunkásait. 
Utalt arra a megbecsülésre, 
sreretetre, gondoskodá.-sra, 
amelyben álla<rnunk, pártunk 
részesíti a fia ta!lokat. 

A dolgozó ifjúság túlnyomó 
többsége jó, lendületes 
munkával válaszol erre a 

megbecsülésre. 
Emlékeztetett Bogná·r elvtárs 

a szovjet komszomolista kül
döttség néhány ihéttel ezelőtti 
látogatására, amely még to
vább szilárdította a magyar 
és szovjet vasutasak megbont
hatatlan barátságát. Felll1ívta a 
magy� vasutas fiatalokat, 
hogy 

használják fel még jobban 
a szovjet vasutasok eazdag 

tapasztalatait, 
az általuk �yújtott segítséget, 
mert csak 1gy tudnak megfe
lelni további nagy feladataik
nak. Az átnyújtott ajándékokat 
fogadják úgy, mint a szovjet 
vasutas fiatalok folTó baráti  
kézszorítását és a hős lenini 
Komszomol vasutas fiataljai
nak értékes ajándékai serikent-
1Sélk további jó munkára az ifjú 
magyar vasutasokat. 

Bognár elvtárs ezután felol
Yasta azoknaik a DISZ-brigá-

SZOCIALISTA VAS-CT�llT 1955. auguntus H, ' 

A vasutasnap alkalmából 
- Kultúrműsorral srorakoz- - A „Pettyes" című három. 

ta.tta az utazóközönséget :Sze- felvonásos színdarabbal avat
ged állomás és Szeged-Rókus iák a kiskunfélegyházi dolgo• 
állomás várótermében a szege- zók fel a vasu'tasnapra elké
di Petófi Kultúrotthon színját- szült új kultúrtermüket. 

a hős lenini Komszomol ajándékait szó csooort,ia. A vasutasnappal - A tervezettnél százzal 
foglalkozó műsort nagy tet- több kocsi gördült ki a debre• 
széssel fogadta az utazóközön- ceni vasútállomásról a vasutas-

doknak a névsorát, akiknek 
neve jó munkájuk jutalmául 
elsőként '.került a szovjet kom
szomolista küldöttség által 
ajándékozott, díszes kivitelü 
Dic.sóségkönyvbe. A Dicsőség
könyvbe a következők nevét 
jegyezték be: 

Szántó Zoltán, a Landler 
,lenő Járóműjavftó legjobb ön
tőbrigádjának a vezetóje. At
lagteljesítményüGc 170 s:r.ázalék. 
A legut6bbi vasgyűjtésnél 350 
mázsa vasat és 75 !kilogramm 
színesfémet gyűjtöttek. Önfel
áldozó. lelkes munkát végez a 
fiatalok szocialista szellemű 
nevelésében. 

Danc8 Imre. a tapolcai fűtó
ház ifjúmunkása. a fútóház 
legjobb brigádjának a vezetője. 
130 százalékos teljesítmény 
mellett minóségi munkát vé
gez. Brigádja segítséget nyújt 
a lhelyi gépállomásnak is. 

Horváth Ferencné, a Szom
bathely; Járóműjavító ifjú
munkása. Mint esztergályos, 
140 százalélkoo átlagteljesít
ményt ér el, selejtmentes mun
kát végez. Kiváló munkájáért 
1955-ben tagjelöltnek vették 
fel. Mint bátor békebarcos 
részt vett az idei magyar bé
kekongresszuson, lelkes mun
kát végzett a DISZ II. kong-

Zelenlka András, a Debreceni 
Járómüjavító ifi b1igádvezetó
je. öt esetben sztahanovista 
oklevelet, kétszer sztahanovista 
jelvényt kapott. Biigádjának 
átlagteljesítménye 150 százalék. 
A szakmai és politikai okta
tásban elért jó eredményeikért 
többször dicséretben részesül
tek. 

Fekete Antal, a békéscsabai 
Alföldi Kisvasút fűtőház ifjú. 
munkása. Mint kiváló dolgozó, 
többször kapott jutalmat és di
cséretet, a „kiváló vasgyűjtö" 
jelvény tulajdonosa. 

Buki János, a nagykanizsai 
fütőlház ifjúmunkása. Mint 
vasesztergályoo, állandóan mi
nőségi munkát végez. 

Musi,tz Ferenc, Dombóvár fű
tőház ifi mozdonyvezetője. 
Szénta!karékossági tervét 114 
százalékra százelegytonnakilo
méter-tervét 14 595 százelegy. 
tonnára teljesítette. Egy 'hónap 
alatt 4312 tonna túlsúlyt továb
bított, javítási tervét 75 száza
lékra csök,kentette. 

Petneházi Lajos, az '.Északi 
Járóműjavító űV lakatosa, át
lagteljesítménye 150 százalék. 
Mint DISZ-tag, fegyelmezett 
munkájával kivívta az idősebb 
dolgozók: elismerését. 

resszusának előkészítésében. Ezután került sor a külön-
Balázs István Kiskunfélegy- böző szakswlgálati ágak leg

háza állomás ifjúmunkása. jobb DISZ-brigádjainak a 
Mint szolgálattevő kifogástalan megjutalmazására. Komszcmwl
munkát végez, és kiváló DISZ- jelvényt kapott Varga Balázs, 
szervező. a debreceni fűtőilráz mozdony. 

Varsányi Jáno,s, Békéscsaba vezetőjének DISZ-brigádja, 
áfüomás ifjúmunkása. a szak- mint a legjobb fűtőházi utazó. 
ma kiváló dolgozója. A vele brigád. A Komszomol vándor
dolgozó fiatalok valamennyien serlegét kapta Sziics József, a 
elértélk a sztalhanovista szintet. 

/ 
sátoraljaújhelyi pályafenntar

Jó munkájáért 1954-ben tag- tási fónö'.kség DISZ-brigádjá
jelöltnek vették fel. nak vezetóje, A Komszomol 

várdorzászlóját Pan,kász Lász- ség, napi műszak első napján. 
ló, Komló állomás kocsirende- -- Kisterenyei vasutas szín- - Sportbemutat-ót rendez 
zójének brigádja kapta. Ugyan.. .iátszó csoport sikerrel mutatta mintegy 150 főnyi sportolo 
csak vándorzászlót kapott Bot- be a „Bújócska" című vígjáté- közreműködésével a vasutasna
ka János, a Landler Jenó Járó- kot. Az elóadást az alkotmány · pon a szegedi Törekvés Sport
műjavító lakatos ifi-brigádjá- ünnepén megismétlik a községi kör. A bemutatón résztvesz a 
nak vezetője. A leningrádi góc- kultúrházban. ahová meghív- sportkör minden csoportja. 
pont fiataljainak díszes iképes- ják a bányák dolgozóit és a - Seregélyesen, az egykori 
albumát Bartus Istváin, Buda- k.ö7_ség dolgozó parasztságát is. Hadik kastélyban korszerű, 
pest Nugati-pályaudvari vonat,. - Ujítási hónapot szervez- százszemélyes, iskolaszanató
vezetó brigádja kapta. A Szov. nek a Szolnoki Járóműjavító rium jellegű fiúneveló intéze
jetunió Országos Lokomotív dolgozói az V. Vasutasnap tisz- tet rendeztek be a vasutas 
Sportegyesületénel< emlékzász- teletére. Az újítási hónap ered- gyermekek részére. A Vasút
laját a záhonyi DISZ-szervezet ményeit az ászi forgalom sike- tervezó Intézet az év végéig 
kapta a VIT jelvényszerzó ver- res lebonyolitásához használ- elkészíti a nagyszabású átalasenyben elért kiváló eredmé-- ják fel. • .. .. .. _ kítás terveit, hogy jövő nyéért. Ezután hatvan szépiro- - Levelben koszontötték a év januárjában . megkezdöddalmi könyvet osztottak k1 a Román Allamvasutak temes- hetnek a munkálatok. legjobb eredményt elért vas- vári igazgatóságának dolgozóit 
utas DISZ-tagok között. és a szovjet vasutasokat az v. LAKÁSCSERE: 

A Komszomol ajándékainalk Vasutasnap alkalmából a Sze- Elcserélném egy szoba össr,. 
kiosztása után Németh József gedl Igazgatóság dolgozói. komrortos budai társbérleti [a. 
elvtárs, vezérigazgatóhelyettes - Húszezer tonnával több kásomat - a peremváros terül&-

tén is - vasúti dolgozóval . 1,;,,_ 
szólt a fiatalo'.klhoz, majd Bog- árut szállítottak irányvonatok- dekiődni lehet: Farkas GyOrgy
nár Imre elvtárs zárta be az kal a Pécsi Igazgatósághoz tar- né, K:;ssuth Lajos utca 17. 
ünnepséget. Zárószavaiban tozó vasutasok az V. Vasutas- Budapest, XVII., rákoshegyi 
hangsúlyozta, hogy minden le.. nap tiszteletére. kétszobás. üvegverandás, kert,s lakásomat elcserélném Budapest hetőség megvan ahhoz, hogy a - Betonozott táncteret ké- belterületén lévő kétszoba össz• 
vasutas DISZ-szervezetek az szítettek a hódmezővásárhelyi komfortos laklissal. Érdeklődni 
ország élenjáró DISZ-szerveze. vasutas dolgozók kultúrottho- lehet: HA.idú. Telefon: 12-Q2 
t · 1 k E , Elcserélném pee;tkorn;> é!<én ei e&!ene . . z a_ kitüntetes, nuk udvarán a vasutasnap tisz- lévő, könnyen megközellthető, a szovJet vasutas fiatalok meg- teletére. A szentesi vasutasok egyszoba konyhás. komrortos 
becsülése legyen ösztönző eró szabadtéri színpadot és beton főbérleti lakásomat _hasonló pestt 
ah'hoz, !hogy a fiatalokból ki- 1 táncteret létesítettek vasutas- 1 

lakás�rt. Érdcklodni l!het: 
alakuljon az új vasutas gárda. napi felajánlásként. f.;fg���á,;�/rá1g a 338-170 te-

Két levél a iegyvizsgálókról 
l. 

A tapolcai vasutas sportélet 

úgy tudom, jegyvizsgáló elv
társaink versenyvállalásában 
az utasok figyelmes, elózékeny 
kiszolgálása is benne van. 
Mégis naponta előfordul, hogy 
amikor a Pécsre igyekvő utas 
véletlenül a vonatnak a bajai 
részében foglal !helyet. amelyet 
Sárbogárdon lekapcsolnaik, a 
jegyvizsgáló nem figyelmezteti, 
hogy a kocsi nem Pécsre megy. 
Következtmény: az utas íema
rad Sárbogárdon. óráikat vár a. 
továbbutazlisra. és szidja. a 
vasutat. 

órakor indul Komlóról Pécsre. 
, 

gálóinkkal szemben, nálunlt 
Az autóbuszkalauz figyelmez- ilyesmi lehetetl.en. Tapaszlala
tette ilyen ,;kedvesen" és ,.fi· tom szerint kizárt dolog. hogy 
gyelm.esen" a felszálló utaso- jegyvizsgálóinlk ilyen beszéd
kat. Pár pillanat múlva. ami- modorra ragadtassá/1, magukat. 
�or jegyváltásra került a sor, Azért is írom meg pécsi autó
ilyeneket hallottam: ,,Az elv- busz-utazásom tapasztalatait a 
társ maid este i_elen��zen_ a „Szocialista Vasúté1-t" nak. 
g��ban _a . v1sszaJáro pen- hogy jegyvizsgáló elvtársaink 
zert . Tudnullik az utas szaz- olvassá'k : hogyan nem szabad 
forintossal akart fizetni. Az vise!kedn.i az ut.a.sdkk.al. 
utitársak adták neki össze az 
aprópénzt, :hogy ne kelljen 
majd esté ,Jelentkeznie" a ga
rázsban az »udvarias" kalauz. 

Görbe Zoltán 
Komló állom;ís Tapolcát hajdan csak múzeu

ma. tavas-barlangja tette i9-
mertté. E két nevezetességhez 
1952 óta egy harmadik is csat
lalcozott: Csermák József a Ta
polcai Törekvés színeiben ver
sec,yző sportoló, olimpiai bajnok 
lett. 

Helytelen lenne azt ál'íta".11 
hogy a nevezetes esztendő előtt 
nem volt sp:,rtélet Tapolcán, az 
viszont tény, h'>gy a várost ér. 
é!csös<ág óta egyre !ejlöd!k a vá• 
ros és a vasút sportélete. 

Jelenleg öt - atlétika, 3kö'vl
v<i vlvó, labdarúgó és te!<e •
szakosztály mükcidik. A 1egna• 
gyobb létszámú \17 atlétikai szak• 
osztály. mintegy eo Tövei. Bz q 
szakosztály már C:;ermá.( \'1' ;;.!
raszóló ered1né•1ye el5tt is Jó ne
·vet vívott ki mag lnu!.:. s ez el�ö
sorban dr. Papp P�l orvoa lel
kes muntcájának és sz:iktndásl
nak köszönhető. ,:-,erm.1k is az 
ő keze alatt nőtt f�I. � az ií irá
nyítása mellett! Jutott el a büsz. 
ke olimpiai bajnolcl clmlg. De eb
ben a szakosztá1yban uerncsak 
olimpiai bajnok van, hanem s�á
mos olyan versenyzö, akinek 
eredményére méltán lehet büszke 
a kis város. Dr. Papp Pál húsé• 
ges segitótársa Budavári ,Józse-t 
mozdonyvezető, aki bossiü éYek 
óta példás nevelőmunk1, ,•egez 
a szakosztályban. Csermák ,Tózsef 
nemcsak jól versenyez. J1a11em 
bőven kiveszi részét az ok\atás 
nehéz m.unkáj6ból is. 

Nemcsak az atléták. hanem a 
'1iVók és a tekézők is népszerű· 
ek Tapolc.1n. Mindkét szakosz
tály nagy tömegeket foglalkoz
tat. s számos olyan tehetséget 
nevel, mely hamarosan magas
ra emelheti a varos sportjának 
zc.iszlaját. 

Tapolca azok l<ózé a l'i tka vá• 
rosok közé tartozik. .-ihol J1�m 
a labdarúgás a !�,Sh.("cve!lel:tb 
sportág. Azt nem lehe: monda· 
tii. hogy itt nem s:t.�retik ezt a 
sportot, de az tény, hogy jelenleg 
nagyobb számú hívo van az atlé
tiJG.inak és a tekénok. A csap&t A 
rr.cgyel II. osztályban játszik -
váltakozó slkerrel. Hogy a lab• 
darúgók nem érne!< cl .íobb 
eredményt. abban a régi ,:eze
tóség a ludas. N e,m sokat törőd
tek a csapattal, elhanyagolták a 
nevelést, s a szakirányításba is 
sok hiba csúszott. Az új vezetők 
tesztlrték a tanuls6gokat. Z,,Ia 
már egyre több tehetséges if· 
jűséigi Játékos kap helyet a csa
pai.ban. 

Az ökölvlvólatál is a labdarú
gókéhcz hasonló hil:ákat_ talá
lunk. Pár évvel ezelolt több JÓ· 
nevű ökölvívóval dicsekedhetett 
a spol'tkör, de az utánpótlás -
rossz irányítás következtében -
nem volt megfelelő. Ma 1nár so
kat töródnek az lfjúságiakkal 
ebben a szakosztályban is. 

Mint már emutettük, a teké• 
zólc meg!eleló körümények kö
zött edzhetnek és versenyezhet
nek. Nem lehet panasz a vívók 
előkészületi �t;; versenyzési lehe
tőségére sem. A többi sportá� 
azonban pályanebézségekkel 

küzd. A kórház mellett elterülő 
sporttelep jelenlegi állapotában 
nem alkalmas komoly sportolás
ra. A rutó- és a labdarúgó-pálya 
talaja nem mondható e�zményi
nek, söl hiányossága folytán 
sokszor sérülések előidézője Is. 
A pálya mellett csak két öltöző 
van, fürdőhelyiség nélkül. A 
sportfejlesztési terv mlnden bl• 
zonnya! segíteni fog a tapolcai 
atl�tákon és labdarúgókon. A� 
épltkezések jelenleg is folynak, 
a pályák talaját állandóan javlt
ják. bővitilc a nézőteret és a kor
szerű !ürdöhelyiséggel felszere
len<.ló új öltözők ra1a1 is állnak 
már. 

Hogy egy-lcét szakosztályban 
még nem egészen jó az irányí
tás. annak okát abban látjuk, 
hon kevés a lelkes, jó társadal· 
mi munkás Tapolcán. Sokan sze• 
retik itt a sportot, áldozni azon
ban kevesen akarnak érte. A 
legnagyobb létszámú szolgálati 

helyról, a fútélházból kerül ki 
például a legkevesebb sportoló. 
370 dolgozó közül alig akad egy
két sportember. 

tlrményl lstvár sportköri elnük, 
Molnár Imre alelnök és Farkas 
Imre vonatfőnök mindent elkö
vet a város sportjának fejlesz
téséért, kezdeményezésük azon
ban nem mindenütt talál megér
tésre. Elsősorban a mozgósítás te
rén kell Javltani, s ez a feladat 
a vezetóségre vár. A városban 
van érdeklődés a sport irán.t: 
ezt ki lehet használni, csak meg 
kell találnl a helyes módját. 

Ismerve a Jelenlegi vezetó'k 
szakértelmét és sportszeretetét. 
biztosra vesszük. hogy Tapolca 
sportja hamarosan kinövi jelen
legi átmeneti betegségét s hama
rosan nemcsak az olimpiai baj
nok, hanen> az egész sportkol• 
Iekllva a lcis város büszkeségévé 
válik. 

(méc•) 

TUDOMÁNY 
Marslakók a földön ? 

(Szer'kesztőségünkhöz . több 
kérdés érkezett arról, hogy 
van-e valami tudományos 
alapja. a ma.rslii.kók földi ki• 
rán.dulásána.k?) 

,,Kilencven centiméter ma
gasak volta,k, zöldes, kocso
nyás_ testtel. Valami rakéta
szeru lövedékkel érkeztek. 
Többen azok közül, akik lá,t
tálc őket, közeledni akartak. 
hozzájuk, azonb.im a ma.rsbe
liek intertek, hogy ne közelít
senek. Az egyik kíváncsiskodó 
azonban figyelmen kívül hagy
ta a jóindulatú fig·yelmeztetést, 
mire a.z egyik marslakó vala.
mi sugár/élét bocsátott ki tes
téből. Rettenetes forróság tá
madt, s a. Jcözeledónek egy pil,. 
umat alatt könyökig égett a. 
baVkeze". Ilyen és hasonló 
szövegű újságciklcek láttak 
napvilágot nyugaton az 1955-ös 
év elején, és a. hír bejárta az 
egész világot. 

Nézzük meg a tudomány tük
rében, hogy is állunk a 11UJ.rs
lakókkal. A Mars napren.dsze
rünknek a Naptól számított 
negyedik tagja, cs.ak fel.e 
akkora, mint föl.dünk. Lég-
1köre sokkal ritkább a föld 
légkörénél. Oxigéntartalma. 15 
százaléka., vízgőz tartalma 5 
száza!.éka a Földünkének. Más
félszer olyan távolságra kering 
a Naptól, mint Földünk, a.mi• 

nek követT,eztében a, legmele
gebb részein sem emelikedik a 
hőmérséklet 15 Celsius fok 
fö!.é, a hideg viszont helyen
ként a mínusz 100 Celsius fo
kot is eléri. 

Amikor a fenti ,,szenzációs" 
hír szárnyra kapott, a Mars a 
Földtől 80 millió Tcilmnéterre 
volt. Ha val,i.kit légkamrába 
zárnak s onnan a levegő 85 
százalékát eltávolitjúk (•kb. en
nek felel meg a Mars 1égköl'é
nek oxigéntartalma.) úgy az il
lefJő rövidesen megJ1tlla.d. For
dítva, ha az oxigént.a.rtalm!U 
ugyanilyen mértékben nin;elik. 
akkor az illetőnek szétég a 
tüdeje. 

A marsbeliek szer-vezete 
vagy a földi, vagy a Mars 
legköri viszonyainak felel meg. 
A „csekélyke" 80 millió kilo• 
métert is három év a l!ltt te
hetnék meg óránkénti 3000 ki
lométeres sebességgel. 

Persze a hfrszerzőknek nem 
kellett messzire menniük, 
mindezt megtalálták H. G. 
Wells „A marslii.kók a fö1.dön" 
című utopisztikus regényében, 
csak elő kellett kaparni, - s 
a XX. században egyesek 
készpénznek vették. 

A ma,rslakók földi látoga
tása tehát nem más, mint a 
nyugati '/,a.pok szenzációha1-
hászása. 

nál. 
Több figyelmet az utasdk Vasutas egyenruhában vol-

iránt! 
Plank Antal tam és úgy éreztem. valameny-

málházó, nyi közlekedési dolgozó nevé-
Sárbogárd állomás ben szél(yelnem kell ma-

II. gam az autóbusz:kalauz udva-
.,Gyorsa.bban mozogjunk, ne tiatlan beszédmodora miatt. 

másszunlk, mint egy re·U,más Ugyanaklkor jóleső éTzés töl
csi,ga!'' Ezekre a szavakra 

I 
tött el, mert arra gondoltam, 

riadtam, fel a minap a Gj 844. hog!· ha merül is fel néha ki
sz. autóbuszon, amely nyolc fogas a mi vasutas jegyvizs-

* 

Az utóbbi években fkétségte
lenül sdka.t javult jegyvizsgá.
lóink magatartása. és nagy

mértékben hozzájárul az uta
zás egyre javuló, 'kedvező lkö• 
rülményeihez. De éppen az eZSó 
levél mutatja, hogy még nem 
tettünk meg mindent az uta.zó 
dolgozók udvarias, figyelmes 
,kiszoLgá,lására. Enne!k érdelcé
ben feltétlenül le kell vonni a 
másodiJk levél tanulságait is, 

■ • •  -----------
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hang 30. Mutntószó. 31. Európa! 
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ban vanl 67 Ami elszáll. 68. A 
Törekvés SE kiváló mGugrója. 
71. IUat. 72. ócska. 76. Kötő
szó-e? 77. Latin névelő. 78. O.A. 
80. Női hang. 83 A c,súnya 84. 
Balaton J�ge 'teszi. 87. Portékát 
(Utolsó betü fel). 90. Határ(olyó 
91.  A gazdaságos szállítás egyik 
fajtája. (A nyiL Í!'1<nyában fo!y
tntva) 92. :F'.qJusi tészta. 94. Visz� 
sza: oozme<"scre. 95. Otfitt. 97. 
Arab viselet. 98. Boglya_ 99 
Veszteség. 101. Az Igavonó hhzi
állat. 10a. Puskás teszi. 104 
Erösitó szócsl,a. 105. N.A. 107. 

!zomszalag. (A rövid és hosszt 
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Jó munkáj.iva l se-gíti a vonatok menetre.ndszerinti indítási tervéL 

A VA S Ú T I  F Ó O S ZT Á L Y  É S  A V A S U l A S O K S Z  A K S Z E R V E 2 E T É N E K H E T I  L A  P J A 

XLVDL EVFOLYAM, 34. SZ. ÁRA 40 FILLÉR 1955. AUGUSZTUS 22. (Kovács Géza felv.) 

Utasítás szerinti munkát 1 
A vasutat gyalu-an hason-

lítják ér hálózathoz. futó
szalaghoz. óraműhöz. Alapjá
ban véve mindegyik hru;onlat 
helyes. Mihdegyil( azt jelképe
zi, hogy a szállítás munkájá
nak pontosnak, egyenletesnek. 
folyamatosnak kell lennie, 
mert ha bárhol zavar áll be, 
ez éppen ugy érezteti hatását 
a vasút egészének munkájá
ban. mint a ,,érkeringés zava
ra a szervezetben. mint egy 
rúgó meglazuláBa az óra szer
kezetében. 

A gyOTs, biztonságos, zavar
talan közlekedés al.apja min
éenkor az utasitás szigorú be
tartása. Talán egyetlen üzem
nek sincs olyan minden rész
letre kiterjedő technológiai 
előírása, mint a vasútnak. 
Munkánknak nincs olyan moz
zanata. amelyre ne találnánk 
írott törvényt az utasításban. 
S amint alkotmányunk, nép
köztársaságunk törvényei a mi 
jogainkat, életünk, munkánk, 
javaink védelmét rögzítik. 
ugyanúgy a vasút tön:ényei is 

messzemenő t•édelmet n,yújta
n,a;k. A szolgálat i  utasítás 
gyakorlott, biztoo vezető, 
amelyre nyugodtan rábízhat
juk magunkat. bármilyen ne
héz helyzet elé állítanak is az 
öszi forgalom megnövekedett 
{eladatai. 

Az őszi forgalom gyors. 
pontos, biztonságos és 

egyen1�es lebonyolítása ér
dekében az utasítás egyetlen 
pontja között sem szabad fon
tcssági megkülönböztetést ten
ni, mégis a gyakorlat felszín
re hoz néhány olyan kérdést, 
amelyekről bővebben kell be.. 
tiiélni. 

Az egyenletesség egyik fék
je a vonatok indok'ol.atlan fel
tartóztatása, acsorogtatá.sa. Az 
őszi forgalom alapvető pa
rancsa: biztosítani a vonatok 
zavarlala-n, menetét. A szabad 
vágány biztosítása az egyik 
c:őfeltétele a folyamatos elegy
aramlásnak. A tolatási műve
leteket úgv kell megszervezni, 
hogy azokat a vonat érkezése 
elótt az előírt időben abba le
hessen hagyni, vagy be lehes
sen fejezni. Igen fontos. hogy 
a tolatócsapat - mégpedig a 
teljes lét.számú tola+ócsapat -
a jelzése/cet félreérthetetlenül 
ad.ja. A jelzések félreértéséből, 
a kapkodó munkából szánnazó 
kímé!etlen tolatások nagyon 
wk baleseti forrást rejtenek, 
s a balesetek nemcsak a to
vábbi tolatási munkát akadá
lyozzák, hanem korlátozzák a 
\onatfogadási lehetőségeket is. 

A ,·áltókezelők. ,·ál tóőrök és 
a tolatócsapat tagjai között 
legyen hw.nytalan az együtt
működés, mert a legtöbb vál
tófelvágás és egyéb baleset az 
iisszhang nélkül végzett mun
ka következménye. Alapvető 
szabállyá kell tenni azt is, 
hogy mozdony gépkísérő nél
kül semmilyen mozgást ne 
régezzen az állomáson. Nem 
,zabad előfordulni annak sem, 
hogy helytelen vezénylés miatt 
a vonatok szakaszra várja
nak, vagy ne az előírt létszá
m11 vonatkísérő csapattal köz
lekedjenek. 
Ma már ritkán fordul elő, 

hogy megfeledkeznek a 
raktárakhoz. rakodóvágá
nyokra állltott kocsik meg
futamodás elleni biztosításáról. 
Gyakori eset viszont. hogy a 
t�latás megkezdése előtt elfe
le}ttk eltávolítani az alátétfát. 
Az ilyen mulasztások balesetet 
Okoznak, s ez késlelteti a vo
natok összeállítását, a szállit
lllányok gyors továbbítását. 

Nem lehet eléggé hangsú
lvozni a biztosítóberendezések 
�arbantartásának fontosságát. 
Mirden vasutas dolgozó köte
lessé�e. hogy ha a legkisebb 
rendellenességet észreveszi a 

biztosító- és jelzőberendezések 
működésében. azonnal intéz
kedjen. jelentse a hibát. 

Az őszi forp;alomban még 
nyomatélcosabb oarancs. hogy 
,.tartózkodj a téren". A forgal
m i  szolgálattevő nem biztosít
hatja a vonatok áthaladását a 
for1salmi irodából. Nal(yon sok 
elkerülhető sebességcsökken
tésnek, sőt szükségtelen meg
állásnak lehet az okozója. ha 
utolsó pillanatban ad jelzést 
az áthaladásra. A téren való 
tartózkodásnak nagv fontossá
ga nemcsak abban reilik. 
hogy ezzel állandóan figyelem
mei kísérjük a vonatok út
ját, biztosítjuk zavartalan 
áthaladásukat. ki- és be1árásu
kat. hanem abban is, ho.au a 
mozdonuszeméluzetre mea
nyugtatóan hat a tér felüaue
let alatt tartás<1, l(yor�abb, bát
rabb mozgásra kao ösztön
zést. 
A mozdonyszemélyzetnek 

soha sem szabad meg
feledkeznie arról. hogy előre 
értesítse a forgalmi szolgála
tot: kezel-e az állomáson. 
eset!el( arról. hog_y kezelésre 
ki nem jelölt állomáson akar 
kezelni. Az az állomás. ame
lyik a mozdonyszemélyzet je
lentését vette. haladéktalanul 
továbbítsa azt az illetékes ál
lomásnak. 

A forgalom mep;gyorsítása 
érdekében sokszor szükséges 
a „íelzá!'kózás"', vagyis a�. 
hog_y a legsűrűbb forJ:(almú. 
automatikus térközbizlosító
berendezéssel ellátott vonala
kon a .. megálli" állású ielzö 
elötti kétperces tartózkodás 
után lassan előrehaladjon a 
vonat. Természetesen ilyen 
esetben is a legszigorúbban 
ragaszkodni kell az utasítás
ban előírt szabályokhoz. 

A forgalmi tapasztalatok 
alapján feleievenített utasítá
sok. szempontok között szán
dékosan hagytuk utolsónak az 
egyik legfontosabbat : .,Szemed 
a pályán legyen!·' A vonat út
jának tartama alatt, de külö
nösen az állomási be- vagy ki
haladásnál egy pillanatra sem 
szünöen kell a mozdonvveze
tőnek a pályát figyelnie. Ne fe
ledkezzünk meg arról sem. 
hogy az őszi forgalom egy 1:é
sze már olyan időszakra esik. 
amikor korlátozottabbá válnak 
a látási viszonyok. 
A z utasítások betartásának 

fontosságára nem mutat
tunk rá minden vonatkozás
ban. Ez azonban nem jelenti 
azt hogy például a géokar
ba�tartás. vagy a helytelen vá
gányon való közlekedtet� _le
h.etöségeinek kihasznalasa 
nem Q1asonló fontossál(ú. A cél 
szemoontjából nincs elsőren
dű, va.gu másodrendű utasítás. 
A cél pedig az. hogy egyenle-
tessé. gyorssá. biztonságossá 
tegyük az elegyáramlást. nö
veljük a vonalak .átbocsátóké
pességét. minden lehetőt te
l(yünk meg az összekaocsolt 
mozgalom kiterjesztéséért. 
szüntessük meg a vonatok 
ácsoroatatását. az irány- és 
közvetlen vonatok számára 
biztosítsuk a zöld utat. tegvül, 
vastörvénnyé a menetrendet. 
Mindez egvet ielent azzal. 
ho,zy utasítás szerint dolgoz
zunk. Utasítás szerint azonban 
csak akkor tudiuk munkánkat 
végezni .  ha a leaalaposabba;1-
ismerjiik az előírásokat. ha ve
rünkké válik a szabáluszerű 
szolgálat. A pártszervezetek. a 
szakvonali vezetők tekintsék 
e!sl\rendit feladatuknak. hogv 
a dolgozókat utasítás szerinti 
munkára neveljék. Az őszi for
!!a1om sikere nemcsak gazda
sági. hanem politikai feladat 
is. amelynek legfőbb feltétele 
d fezyelmezett. lelki ismeretes. 
az utasítások nontos ismeretén 
alapuló szolgálattétel. 

: .................................................................................. .. 

Szolnok Fűtőház, Miskolc személypályaudvar 

és a H ídépítő Főnökség dolgozói nyerték el 

a Min isztertanács és a SZOT vándorzá szla ját 
A Magyar Népköztársaság százalék. Szolgálatképtelenség 

Minisztertanácsa a S::akszerve- a személyzet hibájából nem 
zetek Országos Tanácsának ja- fordult elő. Súlyosabb baleset 
vaslatára első félévi termelési és fegyelemsértés sem volt. A 

eredményeik alapján a követ- dolgozók versenyszelleme jó, a 
kezö vasúti üzemeket tüntette vasutasnapra és az alkotmány 
ki a Minisztertanács és a ünnepére 93 százalékuk tett 
SZOT vándorzászlajával: felajánlást. A fűtöháznak 82 

Szolnok Fűtőház, Miskolc okleveles és 6 jel\'ényes szta-
személypályaudvar, H,dépítö hanovistája van. 

Miskolc személypályaudva.r 
Főnökség. 

\ 
Szolnok F�töház , dolgozói a fajlagos kocsimoz-dolgoz?i követ�ezo _eredn:renye- gatásban ( 1 02.5) 1 07,5. a teheríkkel_ erde;n�Itek k1 a ':'�?dor- vonatok terhelésénél (102.5) zászlot (zaroiel�en az e)uzE;m- 103. a menetrendszerinti indíszi�tek) :  �zen;ne�ta:'an lás tásban (62) 65. a kocsitartóz(10�) , 1 1 1.6 szazalek, __ 19o�zako kodá<ban (101 ,5) 1 08,5. a kocsiJavitas (100) 1 1 3,8, futohaz1 Ja- k'f t , .- 1 (l00 -) 100 5 k _ vítá,;i állag ( 15 százalék alatt) 1. u_ asna 

, 
, ·? 

· • a 0 

9 7 összkilométerterv-teljesítés cs1k1hasznalasnal (103) 103. a 
(ÍÓ5) 1 14,2, fajlagos önköltség- rakodási időnél 1 59 százalékos 
csökkentés (105) 1 17,9, kocsija- eredményt értek el. Az állomás 
vítá.si tervteljesítés (105) 1 09.8 béralapfelhasználá a 97.2 szá-

zalékos volt. A balesets zázalék 
0,1 1, munkafegyelem;értés 0.l 7 
százalékban történt. A dolgo
zók közül 272-nek van sztaha
novista ok:evele. 44 k iváló dol
gozó, 8 pedig a szakma kiváló 
dolgozója. 

A Hídépítö Fönökség 
dolgozói teljes tennelési tervü
ket a 104 százalékos élüzem
szinttel szemben 1 13,6 száza
lékra teljesítették. A darabbé
res órák viszonya az összes 
munkaórákhoz 82 százalékban 
volt megállapítva, a teljesítés 
ezzel szemben 85.91 százalék. 
A három százalékban megsza
bott önköltségcsökltentést 7.9 
százalékra emelték. A 106 szá
zalékos termelékenységi tervet 
1'.ll. 79 százalékra teljesítették. 
A béralapból 793 OOO forintot 

takarítottak meg. A kollektív 

szerződés teljesítésében lénye• 
ges lemaradás nem volt. A f&
nökségen 1 32 sztahanovista és 
a szakmának 5 kiváló dolgozó
ja jár élen a munkában. 

Minden magyar ·vasutas dol
gozó szívből köszönt! az első 
félév három legjobb vasúti 
üzemét, amelyek jó mnnkájuk-
1:al kié-rdemelték a legnagyobb 
versenydíjat, a Minisztertanács 
és a SZOT vánde>rzcíszlaját, az 
ezzel já,·ó pénzjutalommal 
együtt. Minden üzeni és szol
gálati hely dolgozói tekintsék 
,. három üzem dolgozóit példa
képnek. A l1árom zdszlós üzem 
dolgozói pedig tartsálc köteles
ségüknek. hogy az őszi forga
lom hónapjaiban is a legjobb, 
legszebb példamutató munkál 
végezzék. 

Az öszi forgalom végrehajtásának sikeréért 
Tervszámok nel kül is lehet versenyezni 

A iúlius elsején üzembehe
lyezett Bere,nte-szénpáluaud-
1:ar telje�itményét méit ,1.-m 
lehet értékelni. mert az igaz
gatóság nem adott tervszámo
kat az áUomásnak. Ennek el
lenére a dolgozók megmutat
ták. hogv él bennük az egé;z
séges versenyszellem. a szocia
lista vasút iránti szeretet. 
Egye'.öre ugyan akadályozza 
őket a munkában a rendezet
len. eiayenetlen talaj. az éoít
kezé;i anyagokkal állandóan 
elfoi.lalt ioarvágánvok nagv 
száma. a villanyvilágítás hiá
nya, a hiányzó összeszokott
�;\�. mégis sikerrel győzik le 
az 'lkadályokat . .. Fel a fejjel 
fiúk! Lem1etek büszkék. hoau 
ti teremtitek mea ezt az állo
mást" - szokta őket buzdíta
ni Szabó János állomásfőnök. 

Meg is van az eredmény : az 
állomás dolgozói iúliusban . a 

fel.adásr,z kerülő kocs·imennui
séa 35 százalékát iránuvonat
tal, 63 szá.?:alélcát közvetlen 
vonattal továbbították. Az 
irány- és kö:wetlen vonatok 83 
százalékát túlstíll11al közlek.ed
tették. összesen 30 208 tonna 
túlsúlyt továbbítottak és ezzel 
21 vonat közlekedtetését taka
rították m.eg. A sikerhez fő
ként Kovács Károly forgalmi 

szolgálatte\"Ö. Hollósi Gvörstv 
é,; Cser jesi Dez.s<Í tolató bri
gád 1a iárult hoz.:á .ió munká
jával. A doleozók csak azt ké
rik viswnzáskéooen. hogy 
most már fokozottabban gon
doskod ianak tóluk. Remélik, 
hogy rövide,en üzemi étkezde, 
lakás (hogy ne kelljen 100-
120 kilométerről szolgálati he
lyükre utazniok) és egvéb szo
c;áJis ellátás javítja meg mun
kakö:·ülményeiket. (Miklós 
László le>ieléből.) 

Az. eves terv 
egy hónappal előbbÍ 

ieljesíté!téért 

A Keleti Műszaki Kocsiszol
gá!ati Főnökség dolgozói ió 
munkával ünnepelték a vas
utasnapot és az alkotmány 
napját. Az akkumulátortelep 
Petőfi-brigádja roncs dinamó
kat tett üzemképessé. ezenkí
Yül eh·égezte két villamosfúté
ses kocsi fővi?sgá iát és egvéb 
munkákat, 3634 forint megta-
karításával. Teljesítették ,·ál
lalásukat az asztalosműhely. a 
gözmosoda. a bádogosmúh'é'h
és a kárpitosműhely dolgozói 
is. 

Az alkotmány ünnepe után 

A GYORSABB DARABÁRUSZÁLLÍT ÁSÉRT 

Molnár István feladás! rakt�rnok. nyíregyházi dolgozó 1 1 8  száza• 
lékos átlagtelJesilményével harcol a gyorsabb, gazdaságosabb 

szállitásért. 
(Kovács Géza felv.) 

tovább folvik a verseny, hogy 
I 

híven éves tervét december 
a .  húsz budapesti üzem felhí- elsejére befejezhesse a főnök• 
vasához való csatlakozáshoz ség. (Beró József leveléből.) 

Az iuanepi n1űszaJ..ban pótolták a le-aradást 

Az ország egyik legfonto
sabb mezőgazdasági ál lomása 
Mezőhegyes. A mezőgazdasági 
termények szállítása már meg
indult és egyre fokofodik. 
Nagy figyelmet kíván az állo
más dolgozóitól az állami gaz
daság részére érkező kocsira
kományok beállítása is. Di

zalék volt. A vasutasnapi mű„ 
szakban azonban pótoltuk ezt 
a lemaradást és arra törek• 
szünk. hogy hasonló lemaradás 
ne fordulion többet elő és oá
lyázhassunk az élüzem címre. 
/Medguesi Sándor párttitkár 
leveléből.) 

csekvés nélkül elmondhatiuk. Határidő elő« 1 1  nappal 
hogy iúliusban meg is felel-
tünk ezeknek a feladatoknak Kiváló eredményt értek el 
és teljesítettük vasutasnaoi. a szombath.el-ui i11azr,atósá11 
valamint alkotmánvnapi vál- tá,·közló és biztosítóberende
lalásainkat. Aruszállítási ter- zési osztálvának. valamint a 

vünket 102 százalékra teljesí- 730 220-as szerelöcsooort dol
tettük. ugi·anakkor béralap- gozói. A vasutasnap tiszteleté
felhasználásunk csupán 98 re tett váJlalásuk során Zalo
száza'ékos volt. Anyagban és szentiván és Nagykapornak ál
e;,ergiában iúniusban 1766. lomás kö_zött a tér�ö_zbiztosít6-
júliusban 2037 forintot takarí- berendezes szereleset az au
tottunk meg. Ezekkel az ered- gusztus 20-i határidő előtt 11  
m<\nvekkel túlteliesítettük az nappal e!öbb befejezték. Ezen
élüzemszintet. de mégsem oá- kívül Ha,m.á.ské·r, Veszprém• 
lyázhattunk élüzemségre. mert 1 

�ülső._ Zalaszentiván és Ajka 
lemaradtunk a fajlagos kocsi- allomas hangosbemondóit au· 
mozgatásban. ahol a teliesít-

, 
gusztus 30 helyett auguszt� 

mén,vünk az előírt 108 száza- 1 1-én üzemképes állapotban 
lékkal szemben csak 1 04 szá- adták át rendeltetésének. 

.Jó pál;rafcnntartási telj esítmenyek a mbkolci 
igazgatóság területén 

A vasutasnapi és az alkot- el. Az újmis1,olci pályafenntar
mánynaoi műszakban kima- tási főnökség VI. szal;:aszának 
gasló eredmém·ek születtek a létszámához tartozó Tuza Emil 
miskolci i,zazgatóság oálva- és brigádja a különféle fel
fenntartási fönökségeinek sza· énítményi munkákat 129 szákaszain. A hat\"ani pálya- zalékos teljesítéssel ,•égezte. A fenntartási főnökség XI-es oá- diósgyőri pályafenntartási fö-lyamesteri szakaszán dolgozó .. . . , . 
Pintér Józ.!;�f és bri'!ádia nok�eg III. szakaszának 1.iss 
talpfacserélésnél 127 százalé-

, 

Aroad ,·ezette női brigád ia a 
kot. Gecse József és brigádia vágányszabá!vozásnál 129 szá
pedig a kitérők fenntartásánál zalékos telj�ítménnrel tünt 
128 százalékos eredményt ért ki. 

Akilu1ek nagy rész ük ,·an az élüzem cím 

elnyer.::séhen 

A sátoraljaújhelyi fűtőház 
élüzem ünnepségén a dolgozók 
meleg ünneplésben részesítet
ték azokat a dolgozótársaikat, 
akiknek különösen nagy ré
szük van abban. hOi!Y a fűtő
ház megkapta az élüzem cí
met. Fellegi József mozdony-

Szobkovics Mihálv és T7r1,,fo. 
[stván fűtök, Belföldi Béla 
sztahanovista mozdonyvezető, 
Tass Pál és Pe•ró Béla fű
tők. valamint Pirn11ik Pál 
Malinyák S!lndor és F'od� 
Józ5ef mozdonylaka'.osok azok, 
akiknek fő részük van a si
kerben. 

A dolgozók megfogadták· to-vezetó. Tunté Béla és Sike Jó· vább 15- · a d 1 k h
. 

, _ . . u"y o gozna ·. ogy zsef futok. a szakma kJválo fütőházuk élüzem maradhasdolgozói Kozma József szta- 1 son. (Kristóf Károly mozdonu-
banoVista mozdonyvezető, vezető leveléből.) 



2 SZOCIALISTA VAS()T11RT 

A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

Megtiszteltetés propagandis tának lenni 
.,Nagy megtiszteltetés párt

tagnak lenni. de kétszerasen 
az a párt propa.gandistájá
na.k lenni." Egy idős elvtárs
nő. Forratné, Vizafogó állo
más propagandistája mondot
ta ereket a szavakat a 
marxizmus-leniniznms alap
jai tan.folyam propagand:istái
nak budapesti tanáca1<:ozL�n. 
az :tszaki Járómüjavító kul
t úrotthonában. Forrainé az 

értekezlet Yalamennyi rész
vevójének. a több miJ-,,t 300 
propagandi.stának gondola
tát fejezte ki. A megtisztelő 
pártmegbizatás tudata hatot
ta át a tanácskozás egész 
menetét. Ezt feje:z;te ki már 
az a tény is. hogy igazolatla
nul  egyetlen propagandista 
szm maradt távoJ. Ezt iga
zolta a ,·ita lelkes hangulata 
is. melyből világosan k ide
rült: megértették a propa
gandisták, hogy az új, 

az 1955-56-os oktatási 
évnek minőségi változást 

kell hoznia 
a pártoktatásban. 

l izmll6t megelózó termelési 
módokkal, az osztályok és 
osztályharcok fogalmával, a z  
állam, a munkás�paraszt szö
vetség problémáival. Ezek 
ismerete nélkül elképzelhe
tetlen a szakosított tanfolya
mok anyagának. az SZKP tör
ténetének, a politikai gazda• 
ságtannak, a magyar párttör
ténetnek és a filozófiának ta
nulmányozása. 

Számos felszólahás bizonyí
totta, hogy a propagandisták 
SZÍVYel-lélekkel. minden tu
dásukkal azon vannak, hogy 
sikerre vigyék az oktatási 
évet. Tiborcz elvtárs (Buda
P3:St-Keleti állomás) elmon
dotta, hogy az elmúlt évben 
náluk is volt olyan szemi
nári1L"Tl, ahol eseten.ként csa'.c 
4,--5 hal!gató jelent meg. 
Miért? Mert gyenge volt a 
propagandista és emiatt ke
veset kaptak a 'hallgatók. Az 

idén nem fordulhat ilyen eló 
és ezt csak úp;y tudjuk biz
tosítani. hogy gondos egyéni 
tanulással felkészülünk a tan
folyamokra. amelyeken majd 
elmélyitjük és k iegészítjük 
íJ.Z egyénileg tanultakat. Mi" 

halek elvtárs (Landler Járó
műjavító) arra hívta fel a fi
gyelmet. hogy a legközelebbi 
hetekben 

a. propagandlstáknak meg 
kell ismerniök hallgatói-

kat, 
valamennyivel beszélgessenek 
el, ismerjék meg képes:ségei
ket és nyújtsanak segítséget 
szán�ukra az első konferen
ciákra való felkészüléshez. Az 
elmúlt évben náluk jól be
vált, hogy a propagandisMk 
gyakran felkeresték hallgatói
kat, megbeszélték velük a ta
nulást gátló akadályokat és 
segítették azok leküzdését. 

Gy6ri elvtárs (Déli állomás) 
a szakvezetők :segítségéről be
s2lélt. Náluk a pártszervezet 
mellett a szakvonali \·ezetök 
a pro.pagandisták legjobb se
gítői. Lehetővé teszik. hogy 
mindenki megjelenhessen 
az oktatáson. sót maguk is 
adnak tanácrokat a tanulás-
hoz. Molnár elvbárs (Tata-
bánya-alsó) arról beszélt. 
hogy igen sok kiváló munkát 
végző dolgozónak hiányosak 
a politikai ismeretei. Az ilyen 
dolgozók tanulására fokozott 

gondot kell fordítani, mert 
politikai öntudatuk növekedé
se egyik biztosítéka annak. 
hogy tovább javuljanak t,er
rnelési eredményeik is. And

rási elvtárs (Szolnoki Járó
mújavító) hangoztatta, hogy a 
propagandista csak akkor ér
het el sikereket, ha a lerne
hezebb kérdéf:eket is viláe;o
san. egyszerűen és körerthe
töe:n magyarázza mee; hall
gatóinak. Erre csak jól felké
szült propagandisták képesek. 
Érdekessé teszi a srnminá� 
riumot, ha sok az olyan vita. 
amelybe,1 résztvesz a hallga
tók többsége és amellett a 
propagandista úgy iráI'yít. 
hogv elősegítse az anva� 
megértését. elmélyítését. Nag1/ 
Torma elvb3.rs. a budap�sti 
politikai osztály mellett mű
ködő Elméleti Tanács helyet• 
tes vezetője han1?súlyozta. 
hogy az Elmélet! Tan.ács nagy 
segítsée;et tud nyújtani a pro
paj?andistáknak. éppen ezért 
forduljanak a propagandisták 
bátran minden vitás kérdé
sükkel az Elméleti Tanács.
hoz. 

A tanácskozás a Központi 
Vezetőség 1955. május 16-i,  a 
propagandi&ták továbbképzé
sének új rendszeréről szóló 
határozata alapján

.
kezdte meg 

m unkáját. 
Az elmúlt oktatási év egy 

sor eredmény mellett számos 
hibát is feltárt. A hibák jóré· 
sze a jobboldali elhajlás kö
,·etkezményeiböl fakadt. amely 
meglazította a tanulási fe
gyelmet. az ideo'ógiai munka 
lebecsüléséhez vezetett és 
többeknél az oktatás önkén
'te;zégének félrernagyarázá
sát okozta. 

Jobb együttműködést a szál l íttató felekkel 

Az elmúlt oldatási évben 
nagyfokú volt a tanfolyamo
kon a ,,lemorzsolódás". He
lyesen értékelték az elvtársak, 
hogy a lemorzsolódás oka 
nagy mértékben a propagan
disták felkészü · et lenségéből 
adódott. A felkészületlen pro
pagandis',a tanfolyama száraz. 
unalmas, el&zakad az élettől 
é� emiatt nem tudja hallga
tóival sem megszerettetni, sem 
megértetni az anyagot. 

A dunapart! teherpályaud
varra már július derekán két
szer annyi búza érkezett egy 
nap alatt. mint amennyit a 
malmok kirakni és tárolni ké
pesek. Mégis meglep�tést kel
tett, hogy az állomás három
napos áruforgalmi korlátozást 
kért. Miért is volt erre szük
ség, talán gondosabb elórelá
·tással elkerülhették volna vas
utasaink a népgazdaságot ko
molyan károsító intézkedést? 

Sokhegyi Dénes elvtárs, az 

állomás kereskedelmi főnöke 
ezeket mon<lja: 

re sem szervezték meg a har- tárolnak. s ahol a munka fo
madik műszakot. Jellemző, lyamatossá"(a még több figyel
hogy amikor a Begyűjtési Mi- met követel. Egyébként, tár
nisztérium fi1?Velmezteté6ére gyilagosan meg lehet állapíta
eleget tettek a felhívásnak. a ni. hogy azokat a kocsikat, 
Gizella Malom kapacitása egy- amelyeket sikerült átadni a 
hal'llladdal. a Ferencvárosi malmoknak. az ötórás kirakási 
Hántclómakim teljesítöképcssé- idő helyett sokkal rövidebb idő 
ge pedig csaknem kétszeresére alatt, n em egyszer harminc 
emelkedett. Mint általába!1 perc leforgása alatt kirakják. 
mindenütt, itt is nehéz kirakó_ Ilyen vonatkozásban nincs baj. 
munkásokat találni. Jellemző A malmok vezetői egyetértev-0lt a rendkívüli helyzetre, nek a vasút véleményével és hogy még a Begyűjtési Minisz- mindent elkövetnek. hogy térium dolgozói is eljöttek és úlabb fennakadás ne történnapokon át derekasan végezték hessen. Persze, ehhez az is a nehéz fizikai munkát. hogy 

- Már eddig is megállapít- a torlódást megszüntethessék. szükséges, hogy a vidéki óisz-
h t . h g gy"t"dd 1 t"bb ponáló szerveket átfogó Be-a o, o Y e O O e O ga- Nem kisebb hiba az - foly-bona é1·kezik hozzánk, mint tatta -. hOl!Y a begyűjtési he- gyűjtési Minisztérium jobban 
akár a legjobb term�t hozó !yek felelőtlensége miatt sok kézben tartsa az elosztásokat 
előző években befutott. A fel- nedves, dohos begyulladt gabo- � csak annyi gab nát ir nyít
vJisárló szervek helytelen disz- na. érkezett hozzánk. Ezeket át sem a dunaparti malmokba. 
po;nálása miatt - bár ismer- kellett irányítani Bud,afok-Há- amennyit kirakni és tárolni ké

Az új oktatási évben pár- niök kell a pesti malmok !el- rosra és a budapesti kikötőbe pesek. anélkül, hogy a vasút tunk éppen ezért nagy gon- vevóképességét - július 23-a mert a malmok „min1ázói" nem dolgozóinak lekü�dhetetlen det.: fordít a propagandisták és 28-a között olyan mennyi- vették át, hiszen emberi élve- akadályokat teremtenének. A felkészítésére. Az eddigi nyá- t lk 1 ti · ált k ségü gabonát indítottak Duna-
, 

ze re a -a ma anna v· a · népqazdaságnak okozott kárt ri tanfolyamok helyett az 
idén partra. hogy 130 vagon gabonát Nem kisebb nehézségekkel azonban nem tudja eltüntetni, 

az oktafasl témákat meg- képtel�nek voltak kirakni és tii.látk'lz;unk a .  Tem1ényrakt:i-

, 

ho:,;� a sajnálatos eset óta zök-
előzöen 2-4 napos tanfo- tárolni malmamk. Hiba volt az 

I 
row Vallalatnal (a reg1 Con- kenomentesen megy minden a 

lyamokon vesznek részt is, hogy e_gyes malmok. több- cm•dia Ma!om). ahol főként dunaparti teherpályaudniron 
a propagandisták. A tanfo- szöri figyelmeztetésünk ellené- vetómagnak alkalmas gabonát és a malmokban. 
lyamon előadást hallgatnak. 
be&zámolnak a tanul',akról, 
megvitatják a legfontosabb el· 
,•i és módszertani kérdéseket, 
segítséget kapnak a vitaváz-

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

Törzsvendég vagyok a kultúrváróteremben 
lat elkészítéséhez. Minden A könyvespult mögött Szabó tok: a rövid könyvet '.kérő a tan folyamon politikai infor- Jolán elvtársnő fogad, aki 1952 Csendes Dont választotta. 
mációs előadás is lesz, amely novembere óta dolgozik a Nyu- Ez túlzás - gondoltam -
megvilágítja a legfontosabb gati kultúrváróteremben. Ba- úgysem olva,;sa el. 
be!- és külpo!�'.ikai kérdése- rátságosan kérdezi, 'hogy mi- El is mondtam a könyvtáros-ket é& a vasutas pártszerve- 1 ven könyvet akarok olvasni. nak, de az elmosolyodott. zetek e'ótt álló feladatokat. - A Szent Péter esernyőjét - Nézze meg a,ét na.p múl-A propagandisták felkéss;ité- - feleltem. va.. A!k!kor is itt les= és o!va.s-sének ez az új módszere le-
hetőséget biztosít arra is, Már kezemben a ,kért könyv, sa a Csendes Dont. Mindennap 
hogy a politikai fóosz'tály, a amikor meglátom, hogy a pul- utaúk, ideje van és olvas. 

ton az Abel a rengetegben e. Törzsvendég. politikai osztály hathatósabb k segítséget nyújtson a propa- önl'.v f�kszik. E:2t is_ szeretném 
I 

Én sem tudtam kiolvasni a 
gandistáknak. 

elolvasi;i-,, de mar 1:ala.� . van S,ent Péter esernyőjét. kimen-

- Nemi - vallotta be töre
delmesen a könyvtáros. 

- Pedig itt voltam •két éve, 
olvastam egy jó ·könyvet, a cí
mét már nem tudom és 11wg 
tetszött ragasztani az igazolvá
nyom. Ugye most már emlélkö
zik rám ? 

- Igen! - felelte a könyv
tf.ros, de én biztos voltam ben
?e· hogy nem. mint alhogy nem 
1s emlékezhet arra a sok ezer 
emberre, aki három év alatt 
megfordult a Nyugati kultúr-
váróteremben. M. F. 

Nagy érdeme volt_ a ta-
M1kszá,h kedves kis tortenete. tem 'hát másnap, harmadnap is. 

nácskozásnak, hogy megérttet- Leülök egy közeli asztal Lassanként én is törzsvendég 
te a propagandistákkal : bár· mellé és olva5ni kezdek, de lettem. Csak a.mióta ilyen mi
mily nagy segí,séget nyujta- közben figyelem, hogy nem nöségben járok a Nyugati kul-
nak a z-4 napos tanfolyamok, viszik-e el az Abeli. Igy az- túrváróterembe, látom, hogyan igy kell együtiműködn i  
a kívánt eredményt csak ak- tán a Szent Péter esernyője szeretik meg a z  emberek a jó 
kor érhetik el, ha a propa- mellett több dolgot megfigyel- könyvet és ,·ele együtt a kul-

randisták tervszerűen, tanulá- tem. túrvárótermet. 
si terv alapján, gondos egyé- - Adjon valami jó szerelmes Az olvasók egy könyvbe ír-
ni tanulással felkészülnek a 'könyvet! - szó! egy fiatalem- ,iák be észrevételeiket : Uj 
tanfo·yamra. 

ber. könyvet 1cérneJ,. Pan.a.szlwdna.k, 
nélkül. Kív&ncsi voltam, mit mond ha. valamelyikb61 kevés a Egyéni tanulás erre a könyvtáros. példányszám. A ·sok kérés, nem lehet sikeres a tan- - Hosszú lehet-e? ó'haj között egy ilyen rtegjegy-folyam, - Ne,n baj a1cármilyen hosz- zés is áll  szálkás betűkkel : 

1955. anguutu! n. 

Az első vasutasnap Csehszlovákiában 
A csehszlo-vák vasutasok munkájának, a szocia.li&ta 1'Cllút 

megteremtéséért vívott harcuk eddigi eredményeinek ell&me
réseként a Kommunista Párt és a. csehszlovák kormán11 Ten• 
deletet hozott a 1:asutasok napjának megünnepléséről. 

Az el.só csehszlovák vasuta-map alkalmából a r.:ag11a, 
vasutas dolgozók forró elvtársi üdvözletüket és további iike
reket kívánna.k csehszlovák baTátainknak a közös célht, � 
béke megszilárdításáért, a szocializmus felépítéséért fo!yta. J!t 
harcukhoz. 

A BARÁTI CSEH SZLOVÁKIÁBÓL 

Az Osztrava�Karvinl szénmedence bányáinak vasúti rakodó CIGI 
mópontjáról naponta számos szénnel meqrakott vonat lndu.1, 

A lenartovcei vasutasok 

visszahozták a vándorzászlót 

Augusztus 13-án a csehszlo
vák Lenartovce állomás dol
gozóinak népes küldöttsége lá
togatott el a közös határállo
másra Bánrevére. Még 
aznap komplexbr,gád-értekez
letre ültek össze. hogy meg
állapítsák : az elmúlt negyed
évben melyik állomás vasuta
sai nyerték el a vándorzászlót. 

A küldöttséget Jan Belovicz
lcy, a zólyomi vasútigazgatóság 
igazgatója vezette. A határon 
Kovács László elvtárs. a mis
kolci politikai osztály munka
társa üdvözölte a vendégeket. 

A közös komplexbrigád-érte-

kez1et megállapította, hogy a 
bánrévei vasutasok két ponttal 
vezetnek a versenyben, tehát 
a vándorzászló Bánréve dol
gozóit illeti. A magyar határ• 
állomás dolgozói nevében Ha, 
vas András állomasfönök vet• 
te át a zászlót s megfogadta; 
hogy a bánrévei vasutasok jó 
munkájukkal még az eddiginél 
is jobban segítik a 'natárforga• 
lom meggyorsítását az ösz1 
nagy felaC:atok idején. 

A csehszlovák vendégek 
részt vettek a vasutasnapi tin• 
nep�égen is. 

Három és félmi llió angol dolgozó 

béremelést követel 
A Hajóépítő és Gépipari I egyetlen pillanatra sem hajlan• 

Szakszervezetek Szövetségének dó. felfüg�eszteni béremelési 
évi értekezlete egy•hangúlag el- kovetelése1t. 
határozta hogy jelentékeny A vasutas szakszervezet veg. 
munkabé�eme!ést követel a re'hajtó bizottsága 370 OOO tag• 
munkálte.tóktól körülbelül há- jánal, béremelési követelé.ét 
rom és félmillió munkás részé- bizottság elé utalta sürgős meg
re. A követelés összegét még fontolás végett. A h�táro�t 
nem h�tározták meg. A hatá- hangoztatja, !hogy a koveteles 
rozat indokolására szárnadato- összegét. ha lehetséges, a moz
kat idéznek a gépipari vállala- donyvezetók és a vas�tas tiszt• 
tok nvereséaeinek állandó viselók szakszervezetevel kozo
emelkedéséröt az elmúlt év- sen kell megtárgyalni, de h� 
ben és az idei év első felében. nem lehet velük megegyezm, 
A 'határozat hangsúlyozza, hogy akkor önállóan �erj�ztilc 
a megélhetési költségek csök- elő követelésüket. (Daily Wol'" 
kentése nélkül a munki;uág ker 1955. aug. 11 .  számából.) 

SZOVJETUNIÓ 
I 

jugoszláv küldöttségnek !eh� 
.. . tővé tették. hogy különböző 

A szovjet vasutasok oteves brit vasúti berendezéseket 
tervük végrehaj tása során Je- me!rtekintsen. Eleget tettek a 
lent�ke.nye? ernelté_k a te_r- j jug�szláv küldöttség azon ké• 
me!ekenyseget. csokken tettek résének \s. hogy meglátogat• 
a� önköliséget. A gazclaság_os-- hassák a highgatei temetőben sa!ert v1vott har� lehel,ové Marx sírját. A delej?áció meg• 
te,te. _hogy a „ szoviet va�uta- koszorúzta a síremléket. 
k�_n ,uhu� 1-tol 10 s�ázalekkal 

A küldöttséget Rad.e Vucko,, 
csokkentsék a fuvard1Jakat. vics. a jugosz!-áv vasutasszak• 

NÉl\IET DEMOKRATIKUS 
KÖZT ARSASAG 

A drezdai vasutas főisko
lán most végzett a vasúti mér
nökök második csoport.ia. A 
217 végzett mérnök között há
rom nő is van. 

szervezet központi bizottsá:,á• 
na!: elnöke és Vjckos!av Jan· 
jic, a jugoszláv vawtasol!! 
s::;;.ksrervezete szövetségi nép
köztársasági bizottságának el• 
nöke vezette. 

a propagandista nem sajátí't- s.zú, csalk izgalmas és nagyon „Most csa:k öt percem 1,an, nem hatja el az anyagot. Pedig az szerelmes legyen. tudOlk olvasni, de legközelebb 
oktatás sikeressége a propa· A könyvtáros levette Jókai pótolom!" gandista felkészültségén áll Mór A 'kőszívú ember fi.c.i cí- Vajon miért írta ezt az a né-vagy bukik. mű regényét és rés.zleteket 1cez- nike? TaLán megróják, ha ezen Különösen lelkiismere!es dett telóle magyarázni. !'dind- a napon nem olvas? tanulást követel a marxiz- ezt olyan érdekesen, hogy olva
mus-leninizmu& alapjai tan- sás helyett inkább öt ha!lgat
fo 'yam vezetése. Ez a tanfo- tarn. Állítom, hogy ötleteseb
lyam új ob."tatási forrna s az I ben mondta el a könyv tartal
egyik legfontosabb feladatot mát, mint egy filmreklám. 
látja el : feikészíti a hall.gató- Csak éppen az 'hiányzott, hogy 
kat hogy a politikai isko1a. el- közben azt mondogassa: Jön! 
lJégzése után képesek legyenek Itt jön .,A kőszívű ember 
t magasabb fokú szakosított fiai . . .  " Jókai Mór szenzációs 

Lassanként megismerem az 

állandó olvasókat. VaJJnak köz
tük munkába utazó dolgozók, 
vannak vasutasok, akik itt töl
tik szabad óráikat. 

Nagyhalászi-Kendergyár ál
lomás dolgozói a kenderi.izem
mel együttmüködve szép sík.e
reket érnek el. Legutóbb el
határozták. holO' a vasutasnap 
és az alkotmányünneo tiszte
letére au,gusztus 10-én békevo
natot indítanak. Felajánlásu
kat teljesítették is. a húsz ko- Az NDK vasútja a napokban 
csiból álló szerelvénvt. amely- vette át az első újonnan épi
nek megrakását 1.2 óra alatt tett 1500 lóerős s�·nportüzelé
végezték el. feldiszít\•e inditot- sü 1;1ozdonyt. a Marx �ároly 
ták rendeltetési hel . fel ' A nevet vJ.Selő mozdon��yarban. 

. ve e. 

1 

A szerkocsi 18 és fel tonna 

Ra-de Vuckovics felszólalá• 
sában hangsúlyozta. hogy a 
jugoszláv vasutasok nagyra ér
tékelik a brit vasutasok sze
repét a dolgozók nemzetközi 
küroelmében. Elmondotta, 
hogy Jugoszlávíában a terme• 
löeszközök további államosítá• 
sán Mradoznak és azon dol• 
goznak. ho;s az üzerr:ek igaz• 
gatását mindenütt a dolgozók! 
kezébe juttassák. Elmondotta, 
hogy a termelékenység eme• 
léséért a munkástanácsok fe
lelősek az ipar minden áeá• 
ban. így a va.sútaknál IJS. Vé
gül hangoztatta. hogy a ju• 
go,;zláv vasutas-szakszervezet 
minden lehetőt elkövet. hogy 
a nemzetkö:z;i szakszervezeti 
mozgalmon keresztül elömoz-
dítsa a világbéke ügyét. 

t>ártoktatáson megállni a �e• regénye. 
lyüket. A marxizmus-lerun- - Kérek valami rövid 'köny
lz.-nus alapjai tanfolyamon a 1.'et, amit ki lehet olvasni fél
hallgatók megismerkednek a óra alatt. De jó legyen ám! -
legfontosabb elvi kérd�ek• ez a következő kérés. 
k�l. többek között a szocia- Válogatni kezdtek és mit lá-

Nemrég odament a könyvtá
roshoz egy paraszt bácsi. A 
kezét nyújtotta és barátságosan 
megkérdezte: Mi újság errefe
lé? A könyvtáros hiába kuta
tott az emlékezetében, nem 
tudta, hogy kicsoda az öreg. 
Az észrevette és megkérdezte: 

= Nem tetszik rámösmerni? 

brigádok örömmel és büszkén szénpor befogadására készült. 
szemlélték munkájuk eredmé- Ezzel a mennyiséggel a 164 
nyét és lelkesedésükben elha- tonna súlvú mozdony 500 kilo
tározták. hogy az alkotmány méteres távolságot tud befut
ünnepe elótt · még egy bék�- 1:!· . A eép _100 ki!_ométer�n _fe· 

luh sebe:sseget kepes elerm. vonatot indítanak. Ezt a fel
ajánlásukat is teljesítették. A 
Yonatot a DISZ-fiatalokból ál
ló. iól me.i:tsz,ervezett bril!ád 
1 .30 órával korábban juttatta 
el rendeltetési helyére. (Nagu
idai Béla párttitkár leveléb61.) 

JUGOSZLAVIA 
Az elmúlt napo'.<ban érkezett 

meg Angliából az a jugoszláv 
küldöttség. amelv az angol 
NUR vasutas szakszervezet 
évi nagygyűlésén vett részt. A 



SZOCIALISTA VAS&rfRT 

Oroshazán· felkészültek a gabonaszál l ításra A technikai korszerűsítésnél 
'tdesap6m all'!lakidején, ha 

•alamelyik szomszéd városba 
utazott, cukorral, játékkal 
vagy más hasonló, gyereknek 
Jtedves ajándékkal tért haza. 
o,mházMó! azonban mindig 
'/cenyeret hozott, mert mint 
mondotta - s ezt sosem felej
tette el megjegyezni - ott 
van a világ legjobb kenyere. 

értekezletet hívott össze, hogy gelőket külön oktatásban ré
az őszi nagyforg,alom kezdeté- szesítik, hogy a szóródást a 
re kiküszöböljék a nehézsége- legkisebbre csökkentsék. Kü
ket. Annál is inkább, mert lönooen Borbély István elv
s�eptembertól növekszik a társ visszkeresó tűnik ki en
forgalom, jön a kukorica, a nek a munkának pontos, lel
rengeteg cukorrépa, de a da- kiismeretes végzésében. 

elsősorban a tartalékokra támaszkodjunk 

Az orosházi kenyérnek ez a 
tisztelete nemcsak nálunk Vá
Járhelren élt elevenen, hanem 
egész Európában, , ahova az 
orosházi acélos buza, az oros
házi Jángliszt eljutott. 

Mert eljutott s eljut ma is. 
Gondoskoclnak erről az oros
házi vasutasok. De miként? 
Megvan-e bennük a gondjaik
ra bízott gabonának a�

, 
a ti�z: 

telete ami ennek a vi ágh1ru 
)cenyérmagnak kijár? Vigyáz
<11ak-e rá. óvják-e a szóród'.'5-
tól, ·gyekeznek-e gyorsan. e,P: 
�égben eljuttatni rendeltetes1 
helyére? 

Ezekre a kérdésekre keres
tünk vál�zt Orosháza állomá
gon. S kaptunk is, bár nem 
tnind·nben teljesen kielégítőt. 

rabáruforgalom is erősödik. A feladások jó megszenrezéTornyosulnak a feladatok, de sét Tatai Károly kocsirakomáVörös eh•társ bfzik benne, nyes raktárnok végzi jóminóhogy az értekezleten sikerül ségű munkáva· , Bencze Lsszló &sszehangolni a munkát s a ifi-átmenesztő raklárnokot a vasá•- és ünnepnapi, valamint hiba nélküli darabáru továbbiaz éjjel-nappali ki- és beraká- tás dicséri. Péli Tslván, a szálsokkal sikerül elérni a rakodá- litmányozási szolgálat vezetősi idő élüzemszíntjét. je a délben érkezett darab-A kereskedelmi szolgá'at árut még aznap elfuvaroztatkülönben minden előkészületet ja. A raktári munkások . kömeg!ett, hogy az egyre fokozó- zül Ké-ri László, Izsák János dó gabonaszállításokban és az és Osztroczki János a darabőszi forgalom egyéb munkájá- áruk bárcázását végzik pontoban ne Jegyen fennakadás. Az san. Vasutasnapi felajánlás-igazgatósági kocsiszolgálatta1 ként vállalták, hogy nyo'c tonjó együttműködésben gondos- nára emelik az egy órára eső kodtak elegendő jó áll<1potú mozdított súlyt. Vállalásukat kocsiról, beszereztek keUő 9,6 tonnára teljesített.ék. m enm/iségú. rinfuza-b1itétet, A kereskedelmi dolgozók amiből mint telepállomás a 
mezőhegyesi, a mezőtúri, a lelkesedése, lelkiismeretessé
szentesi, a battonyai vonal ál- ge, szaktudása biztosíték. hogy 
lomásait és a mezőkovácsházi a jól előkészített őszi forga
GV vona!ál is el tudják látni. lomban a híres orosházi gabo
Hogy a szóródás minimális. na, l iszt. baromfi és egyéb 
abban az oktatásnak és a mezőgazdasági termény a még 
gondos mérlegel,ésnelc is na{Jy 

I 

meglevő hib�k kij��í�_á5a; u.tán 
része van. A mérlegelés külö- gyorsan. h,any nelKul Jut el 
nösen ,iz expo•t-gabonánál rendeltetési helyére. 
fontos. Éppen eZért a mérie- Szász Ferenc 

Újítási javaslatok, ésszerű
sítések, régi és új munkamód
szerek, technológiai eljárások 
me<>vitatásától visszlhangzottak 
az �Jmúlt ihéten az P:szaJki Já-
1'-.ftniija.vító műhelycsarnokai. 

Nagy érdeklődés kísérte a ta
nácskozásolcat, !hiszen az Észa
ki mindig élenjárt a korszerű 
technika. az új technológia al-
kaL-r1azásában. 

A nyugtalan emberek újabb nyugtalansága 

Különösen a sztahanovista 
osztály, a VIII 'a. ,.nyugtalan 
emberei", (ahogyan Sztálin 
elvtárs nevezte a sztahanovis
tákat) és a többiek. akikre szin
tén átragadt a kutatási, az újí
tási láz - tárgyalták rneg ala
posan a tennivalókat. Somogyi 
József elvtárs munkaérdemren
des, "1.étjelvényes sztahanovis
ta ujító, az alapszervezet párt
titkára vezetésével beszélték 
meg, mi a teendő, hogy a gé
pek kezelői még jobban elsa
j,atitsák az új temnikát, gazda
gít•ák. fejlesszék a technoló
g:át .. s ezzel növeljék a terme
lékenységet, csökkentsék az 
önköltséget. 

A megbeszéléseken, majd az 
együttes értekezleten szamos 
javaslat született. A marómü
helyben, ahol a szomszédos gé
pek dolgozóinak kell segíteni, 
ha egy-egy nagy munkadarabot 
fognak be a Faulter-fogazóba 
- javasolták, hogy szerkesz
szenek emelőt, amely minden 

gépre fel tudja tenni a nagy 
munkadarabokat. De nem áll
ta'.< meg a javaslatnal. Nyom
ban Keserü Pá l fómérnöklhöz. 
a technológiai osztály vezetőjé
hez fordultak és kérték. szer-
kessze meg az emelőt. Kese1 ü 
elvtárs nem zarkózott el 
a kérés teljesítése elől. Má r 
tervezi az emelőt, a melyet lla.
zilag állítanak majd elő. 

Maracskó Sándor elvtárs, a 
múhelybizottság elnöke a moz
donykenöelem dugattyúházai
nak csiszolásához 111ikroh01wló 
gép beszerzését indítványozta. 
Most avult módszerrel, fúró
géppel csiszolják a furatot. ez 
nem biztosít pontos méretet, 
azonkívül lassú eljárás is. 

Az iizem eróforrásaira 
támaszkodva 

Lássuk mindjárt azt, ami 
nem kielégítő. Nem ki.el.égító 
fi rakodá.si idő teljesítése. A 
forgalom négy hónapja egyhu
zamban teljesíti élüzemfe,té
teleit, a kere<kedelrni szol_gá
lal azonban elmarad a szmt
tól s emiatt nem lehet élüzem 
az állomás. Júliusban a rakp
dási idő 4,61 óra helyett 4,88 
óra volt, vagyis a 105 százalé-

„Nézzünk szét a házu nk táiánu 

Több hasonló javaslat hang
zott el, de voltak. akik erre 
azt mondták: jó. jó, kell a be
ruházás, de a. technikai '!wr
szertlsítésnél elsősorban a mec
levő ta.rta.lékak felkutatására, 

kcs é üzem szinttel szemben Az elsó ötéves tervünk ide- ma sem hoz seouni hasznot. A 
csupán 94 százalék. jén a műszaki fejle-,ztés s1e- legnagyobb hiba az, hogy cgy

pen q1aladt üzemünkben, a egy gép javítása sdkszor húrn,-A rakodási idő persze olyan Szolnoki Járóműjavítóban. Kor- pokat vesz igénybe. MégseP1 tényező, aminek teljesítése szerű fa szárító létesült, a lég- kezeli minden dolgozó kellően nagyrészt a szállittató fe!ektől, szerszámok zavartal»n mű:<cd- hű segítőtársát. A kézi vi lla
aiok munkaeróhelyzetétől tetéséhez az új kompresszor mos gépeket dobálják. csavar
függ, ez pedig nem a legrózsá- elegendő levegőt biztt>Sít. Hu- gatják. k.ábeljein át gyakran 
Eabb. A megkésett aratás. . a szonnyolc villanyhegesztő gécp nehéz kézikocsikkal közleked
kedvezőtlen időjárás miatt a segíti a hegesztők mun'kájat. nek. Ennek a tűrhetetlen álla
július végére, augusztus ecejé- Elkészült az új csapágykiöntő potnak véget kell vetni. A mű
re összezsúfolódott sürgető be- műhely. A nagyobb gépi be- szaki vezetők elsőrendt'i fel
takarítás elvonja a munkaerőt rendezések beszerzése mellett adata, hogy a nemtörődömség 
a rakodástól, a Terményfor- villamosemelők. kézi vmamos folytán szerte-1Széjjel elfekvő 
gal:mi Vállalat. az Orosházi szerszámok gyorsítják a mun- gépeket, szerszámokat meg-
Ma!om nem rendelkezik ele- kafolyarnatokat. le..zik javíttassák, beállítsák a ter-
J!endő munkással és amikor könnyebbé a munkát. 

1 
melésbe. gondoskodjanak ar-

tömegesebb kocsirakomány ér- Az egyre növekvő szálh�ási ró!, hogy a gépeket megfele
kezik, vagy kerül feladásra, feladatok megkövetelik tőlünK, lóen kihasználják. 
nem tud embert adni. Az ipar- hogy sok'kal több és minósé;?.i-
,·ágány befogadóképesséire ki- leg jobban elkészített kocsival Törődjenek az újít6so.kkal 
csíny. A malom az állomási ra- fizessünk a munkál könnyítő 
kodón nem hajlandó dolgoz11i. szerszámokért. J?:épekért. Első
bent az iparvágányon a leadá- sPrban a termelékenység állan
Ei kocsikat viszont csak eg_v dó emelésével - e-ten belül :i 
emberrel üríti, mert szerinte. technika fejlesztésével, a re;
ha többen tolják ki a gabonát tett tartalékok feltárásával tu
a kocsiból, a leerecsztő liftje dunk feladatainknak maI'adék-

talanul eleget tenni. 

A műszaki haladás mértéke 
nem kielégítő. messze elmarad 
a követelményektől. Ennek 
döntő oka, ho� a műszakiak 
egy részénél hiányzik a kezde-

ményezés, nem fordítanak elég az üzem saját eröforrá.saíra. a. gondot az újításokra. Az újí-
tások alkalmazása kimerithe- dolgozók ötleteire, újitMaira 
tetlen kincsestára a terrnelé- keli támaszkodni. És példának 
kenység növelésének. az ön- !hoztak fel számos hasznos újí
költség csökkentésének. Még- lást, amelyeket legutóbb ve
is előfordul. hogy az általunk zettek be az osztályon : Deá.k benyújtott újításo'kat még saját György osztályvezető, Vaskó üzemünkben sem alkalmaz- é� Balázs művezetők újítását. zák. Például a mozdonyjavítás- amely gépesí'tett� a kapcsoló n�I a fü��őállvány a_Ikalmazá- fogaskerekek fogainak azelőtt sara nyu�tottak be Jav�latot. kézieriível végzett gömbölyitéEn_nek ma!' egv esztendeJe. de sét. Az új eljárás háromszoros meg mmdig nmcs bevezetve. időmegl.4ka·rítást jelent. Meg-

Gyakori a műszaki vezetők- , említett�k �a.r�cskó Sánd?" �s 
né! az a nézet, hogy üzemünk Nyul Lászlo magneseZvono ke
bizonyos mérvű elmaradottsá- szülékét. Az élezés után mág
gát csak nagy összegű beruhá- nesessé vált marókések ugyan
zással lehet megszüntetni. is magtiklhoz vonták a forgá
Persze szükség van berll'.'lázás- csot, és ez e lég gyakran kés
ra, azonban elsósorban a meg- törést okozott. A Maracskó
lévő tartalékok fe!tárá�ára, Nyul-féle készillék egysze, ű 
saját erőforrá;ainkra kell tá- eljárással kivonja a mágneses
maszkodnunk. séget a késekből, a forgács 

Csomor János 
Szolnoki Járóműjavító OV. 

nem tapad hozzájuk. és így 
élettartamuk meghosszabbodik. 

Példának állították Balázs 

lst,:án művezető ötletes újítá• 
sál is. Balázs elvtárs a. sa.lgt• 
tarjáni típusú esztergapaddk 
kuplungos kapcsolóját lamel
lci,:al ellátott /kuplungos lkap,, 
csolói:á alakította. át, és ezzel 
a. padok teljesit,ményét 10-12 

százalé'kkal nörelte. Ezt az 
újítást már az ;;:em vala• 
mennyi ha�onló típusú gépén 
a l!cal m.az:::ák. ami ii.zemi vi. 
szonylatban hari 600-700 

m un,kaó-ra megtakarítást je
lent. Nemrég a Felépitmén!li 
Vasa.nyagjavitó jelentette. hogy 
át akarja venni az újítást. el 
i,; küldték nekik a rajzokat. 

Az értekezlet megállapította, 
hegy a finommechanikai rész
legben a műveletek összekap„ 
c.,olásá nal. a befogásoknál mé(J 
számos újítási lehetoség va.11. 
A dolgozók most új fazonkésele 
készítésén törik a fejüket, hogv 
több műveletet tudjanak ö·z
;,zekapcsolni. ezenkívül új be• 
fogó módszereket igyekeznek 
kidolgozni. Giogy ne kelljen 
minden darabot külön mére
getni és beállitani. hanem tö
rnegmunk,át lelhessen végezni� 
Ha.brik János marós már szer
kesztett is egy készüléket, 
amellyel a kúpkerék-gyalugép 
kések gyártási idejét dara� 
bonként egy órával rövidi.i 
meg. Deák osztályvezető olyan 
készüléken dolgozik, amel:,r 
egyszerre 'három darab t.ám
c,gavar-dörzsár. vagy menet
fúró hornyainak marását veg• 
�i el. 

Amin még javítani l.·e/l 

- Azt kérjük az új ttási iro
dától, hogy gyorbabban és ala• 
posabban bírálja el az újita
sokat, mert most elég la...ssan 
megy ez a dolog - mondja 
Somogyi elvtárs, - Sós Sándor 
lakatos például, akinek eddig 
16  újítása van. egy éve be
nyújtott egy javaslatot. de ed
dig még nem válaszoltak rá. 
Az is baj. hogv sokszor nagyon 
csekély az újítási díj. Ugyan
csak Sós eg;•éni módszerrel 
megjavított egy !égszerszámo
kat gyárto, azelölt teljesen 
használhatatlan gépet. amely 
azóta jól működik. de csak 1 6  
forintot kapott érte. Nagy itt 
az újítási kedv. de jobban kell 
n1éltányolni. hogy rnég nagyobh 
és eredményesebb legyen. 

nem bírja a terhet. Aki jól széjjelnéz üzemünk-Van teh6t probléma elég, ben. sajnos talál kihasználat
e.ni' t rendezni kell. ezért Vö- lanul álló gépeket. Sokáig 1:ie
rös 7oltán elvtárs. kereskedel- vert eldugva a szege-::s villany
mi ál!omásfőnökhelvettes au- 1 melegítő �ép. vill�os !onye;
gusztus 17-re komplex-brigád- emelők, sot egy fureszgep meg 

HOG YAN GYORSULT MEG A RAKODÁS GÖDÖLLŐN 

A ttllÍták rendeltetésének 

az első 11111gyar lékoktató kotsit 
A fékoktatásnál nehézségek- egyik végében két fekvőhelyes 

be ütközik a teljes fékberen- l�kószobát, másik végében 
dezés szemléltető bemutatása, konyhát (gáztűzhellyel, közön
hiszen a fékszerkezet a kocsi s-éges tűzhellyel, a kocsikísér.3 
alatt van elhelyezve, modellel részére fekhellyel) helyeztek 
pedig csak a nagyobb fűtőházi el építői. ezenkívül tusskamrá
oktatótermek rendelkeznek. ,al, gáz és villanyf(itéssel éS 
Pedig rendkívül font06, hogy ei,:yéb modem kényelemmel 
az oktató demonstrálni tudja rendezték be. a fékhibákat és a fékműködés 

A fékoktató-kocsi szeptember megmagyarázásával hívja fel • 'á 8 figyelmet a balesetek elkerü- elejétől kezdve állandoan l r
ja az országot és személyzete, lésének módjára. 
amelynek Hegyvári János elv-Ez adta az ötletet ahhoz, társ. a ferencvárosi fűtőház hOJlY olyan oktatókocsit építse- oktatója és• Kovács Józ.se! elv

flek, amelyen szemléltető mó- társ, a Hámán Kató fűtőház don lehet végezni a. fekokta- utazó mozdonyfelvigyázója a 
teíst. A kocsi tervezésére Rosta tagjai, előre kidolgo7ott m:
Lá.szló elvtárs, a 7/B osztály nelrend szerint oktatják a fu
mérnöke kapott megbízást. az tőházakban a mozdonyvezetó-6 tervei alapján a Debreceni ket, kocsivizsgálókat. Járómü;�vító kocsiosztályának A fékoktató-kocsit. amely dolgozói Bihari Bé!a elvtárs 

nagymértékben hozzájárul a osztályvezetőhelyettes irányí- magyar vasút technikai fejtásával olyan termeskocsit épí- leszté&&hez. a Debreceni Járótettek, amely e<'Vszeriben meg- műjavít.ó dolgozói augusztus oldja a szemléltető fékoktatás 17-én ünnepélyesen adták át a. Problémáját. 
Keleti Mii.szaki Kocsiszolgálati 

A kocsi tágas oktató termé- főnöJc"égne!k. Az átadási ü!1-
ben teljes „é!etnagvsngú" fék- nep,,égen megjelent Bebrits 
ll<!rendezést helyeztek el. a Lajos elvtárs. közlekedés- � mozdony hozzátartozó músze- postaü:,Yi miniszte:, B�r 
reivel együtt. Ezen a modellen. rmre elvtárs. a vasut poht1ka1 
aztán nemcsai.- a fékkarok he- főo,sztály vezetője, Kamuti Je
lyes és helytelen kerelését le- nő elvtárs, ve,érigazgatóhe
het bemutatni. hanem azt is, Iyet!es. Tölgyes Lajos elvtárs, 
milyen hibák származhatnak � 7. szakosztály ve:,etóie és a h06Szú féklö!<etekbi\l, mit többen a vasút vezetői közül 
kell tennj_ ha nem old a fék, A miniszter elvtárs megeléee-
1tb. dését nyilvánította a tervezők-

Az oktatáson részvevő mez- nek és ·a kivitelezőknek és ki
donyvezetők. kocsivizsgáló la- fejezte azt a reményét. h0l!Y 
katosok a kocsi széltében el- az új oktatási módsz!'r hil;111a
helyezett 32 kényelmes kRros- rosan meamutatJa hatMat a 
8!'.é!,ben ülve hallgathatják és I tékhi!iríb6l eredo balesetek el
nézhetik az oktatást. A koasi ma�dásában. 

- Három vélemény a ko01plexbrigúd együttműködés eredményeiről -

A bu.da�stt i{}(lzg_a.tóság ó�z� 1 E�t �ak a _)6 elóértesítések ré
fargalmi ertekezl-eten Ordodi ven ernettuk el. 
Jánosné, a Pest megyei tanács - Van azonban egy probléképvise_lóje �vetésr�é_lt� mánk, amit eddig a legjobb példaként emlitette Godollo "ltm -k"d ' J t dtunk állomást, a.mely mintaszerü.en egyu u_ 0 esse sem u 

, . .. 
kapcsolatot épített !ki a, járási megol?aru: Hasz�?nul keriulc 
tanáccsal és kompl.exbrigád- a vasul 1gazgatosagtól, hogy 
szerződés a.lapján fenna.kadás sárba süllyedt rakodóterüle
né!kül szolgálja, ki a. szállít- tünket kövezze ki, pedig mi 
tató feleket. adnánk fuvart is, a kőanyag 

[D 
Nemcsak komplexbrigád

szerzódésünk van, hanem ha
vonta megjelenő újságunJc is 
- mondja Gorove Mik!ós elv
társ, a gödöllői Tüzép telep 
vezetője és mutatja a sokszo
rosított „Komplexbrigád trte
sítőt", amelyet a járási tanács 
igazgatási osztálya ad ki. -
Minden hónapban a járási ta
náes közgyűlési termében tart
juk komplexbrigád értekezle
tünket, amelyen Olajos Béla 
elvtárssal, a tanács közleke
aési előadójával és Hasznos 
József elvtárs, állomásfőnök
kel megbeszéljük a soronlévő 
teendőket. A legutóbbin pél
dául arról volt szó, 'hogyan se
gíthetjük legjobban a vasutat 
az oozi forgalomban. 

- A komplexbrigád-szerzó
désről az a tapasztalatom, 
hogy mind.két fél igen jól jár 
vele. Mi a vasúttól mindenkor 
megbízható elóértesitést ka
punk, indokolt esetben a vas
út kirakó brigádot bocsát ren
delkezésünkre. A szállittató 
vállalatokat a szerződés ver
senyre ooztönözte, am1 jelen
tős anyagi megtakarítással 
Járt. Csaknem teljesen meg
szűnt a. kocsiálláspénz, a kény
szerkira.kás és például mi a 
múlt hónapban 10 000 forint 
szállítá.si költség megtakarítást 
értü11lk. el azzal, hogy megren
delőink közvetlenül a vasúti 
koasikból vitték el az árut, 

i� rendelkezésre áll, csak ép
pen munkaerő kellene. Cseré
be a kikövezésért mi vállal
nánk, hogy az úgynevezett la
pátos árunál három, a többi
nel pedig négy óra alá csök
kentjük a kirakási időt. 

- A többi ·között a komplex
bngád-szerződésnek köszön
hetjük. hogy lényegesen csök
kent állomásunkon a rakodási 
idő. kevesebb baj van az ür
szelvénnyel, a bérlők sokkal 
jobban k1has7.nálják a rakteri.i
letet - mondja Hasznos Jó
zsef elvtárs állomásfőnök. 

- A jó együttműködés a 
szállíttató felekkel a miénk
hez hasonló, szűk állomásokon 
valóságos önvédelem, hiszen 
rendkívül fontos, hogy a ko
csik mielőbb kiürüljenek és 
elhagyhassák az állomást. 

Érdekes adatokat mutat ar
ról. hogy az új komplexbrigád
szerzódés megkötése óta meny
nyivel csökkent az egyes válla
latok rakodási ideje. A legje
lentősebb szá!líttató fél. a 
4.1 /3 Építőipari Vállalat júni
usban még 7,4 óra alatt rako
dott, júliusban már 5.3 órára 
csokkentette a rakodási időt. 
A Tüzép rakodási ideje a jú
niusi 5 .6  óráról 4,8 órára 
csökkent. a Ganz Arammérő
gyáré 6,5 óra helyett ma 4,3 
óra. 

1 - Na&ron sokat jelent a la-

nács segítsége folytatja 
Hasznos elvtárs nemcsak 
azért, mert tekintélyével sok
kal nagyobb súlyt ad komplex
brigád-mozgalmun.tmal,. hanem 
azért is, meri a járás egész 
területén jól össze tudja fog_ 
ni a szállíttató vállalatokat. 
Olyan problémákat old meg, 
amelyeket mi helyileg aligha 
tudnánk. 

iii 
- A legfontosabb, hogy a 

vállalatok segítsék a vasutat 
az őszi forgalmi feladatok vég
re'hajtásában - mondja Ola
jos elvtárs, a tanács közeleke
dé5i előadója. - Nemcsak a 
komplexbrigád értekezleteken, 
hanem beszélgetések alkalmá
val is igyekszem meggyőzru 
erróJ a vállalatok, kirendeltsé-

gek vezetőit, igen sokszor sze
mélyesen hívom meg őket az 
értekezletekre. Az a véleme. 
nyem, s nagyrészt már meg
győztem erről a szál!íttató fe
leket is, hogy a. jó egyiittm tl• 
ködés nemcsak a. vasút és a, 
szállittató fé! érdeke, hanem 
elsosorban a. népgazd.a$ágé. 

A FÚTÓ 
Mint -nwndai tüzes sái'kány 
ráölti nyelvét a. !kazán: 
böre fénylilk mint a. kátrány 
a.z olvasztó-ü.st va.sfa.Lán, 

Pördül a, lapát s 1negtel�k 
! kérgesre fényesült �zén. -

1 

Megizzadt arca (l>JÖngyeit 
ékszer'iként rejti el a szén. 

Irtó Gyula. 
főti.szt. 

TISZTA VÁGÁNYKÖZÖKET 

Németh Károly lepsényi salaktisztító gondosan Ugye! a váq4nll" 
közök tisztaságára. 

(Kov;lcs G,za felv.» 
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VASÁRNAP REGGEL KELE NFÖLDÖN, 
ahol tálálko.zót adot t egymásnak a nyár és az ósz 

Süni embertömeg hullc!imzik 
Budapest-Kelenföl,i állomás 
peronján, csarnokaiban, vágá
nyai kczött. A személypénztá-
1&k kezelői szinte emberfeletti 
munkával szolgálják ki a 
hosszan kígyózó sorokat és a 
csarnok egyre önti az újabb és 
újabb emberáradatot. Az uta
sok egybefolyó moraját szinte 
percenként harsogja túl a 
hangszóró : .. . . .  a második vá
c-.iny mell.ett vigyázzunk . . .  " -
,, . .  • sebeSt-'tmat Budapest-Déli 
pa? yaudt•arról Szrusfehérvár, 
I,,,psény. Sió_tdk. Fonyód 
; elé . .  :· S minéen közlésre úgy 
mozdul meg a sűrü tömeg, 
mint mikor szél 1hullámzik vé
gig a búzatengeren. 

Vasárnap reggel. balatoni 
csucsforgalom. Mindenki. tal
pon. Gépkísérók, tolatásveie
tök, kapusok, kocsirendezők, 
Llgyele'esek, pénztár kezelők, 
vezetők és beosztottak min
den idegszálukkal. minden tu
dásukkal. gyakorlatukkal azért 
dolgoznak, lhogy a vasút zök
kenő nélkül. pontosan, bizton
ságosan tudjon eleget tenni 
mindkét nagyfontosságú fel
ac..atának, az áru- és a sze
mélyforgalom lebonyolításá
nak. 

Itt, a kelenföldi állomáson 
s;;:inte találkozót ad egymásnak 
a nyár és az ősz. Nem a gyak
ran őszies időjárásra gondo
lunk, hanem arra, 1hogy még 
tiz- és tízezrek indulnak így 
vasárnaponként a nyár örö
meinek él\'ezésére, de már te
herkocsik ezreiben érkeznek az 
őszi forgalom árui. És a kelen
földi vasutasoknak egyszerre 
kell kiszolgálniok a nyarat és 
az őszt : biztosítani az utazó
közönségnek, az üdülést ke
reső dolgozóknak a lehető leg
jobb utazási körülményeket, és 
ugyanakkor küzdeni a teher
vonatok átlagoo terhelésének 
emeléséért, a kocsitartózkodási 
egységi dő leszoríl ásáért, a gyü
mölcs és egyéb romlandó áru 
gyors to\'ábbitásáért. 

kiszolgálási tervét 137,2 száza
lékra teljesítette, valamint tár
sai jól állj,ák a sarat, a leg
nagyobb ,.rolham" idején sem 
hallani zúgolódást a jegykiadás 
,matt. 

A vasutasnapra és az alkot
mány ünnepére tett felajánlá
$Ok jó teljesítése pedig már 
ablhoz nyújt biztatást, hogy az 
áruforgalom miatt sem lesz 
panasz. A forgalmi dolgozók 
elhatározták, hogy az átlagos 
ter>helést 105 százalékra eme
lik, vagyis a 600 tonnás terv
számol minden vonatnál 630 
tonnára teljesítik. Ez azt je
lenti, ihogy havonta 1050 tonna 
túlsúlyt továbbíttatnak. A 
kocsitartózkodási egységidő 107 
százalékos teljesítésével ha
vonta 7500 órat takarítanak 
meg. 

A hétvégi pihenőre igyekvő 
sok tízezer budapesti dolgozó 
bizonyára nem is sejti, hogy 
jórészük Kelenföld-állomás 
dc,lgozóinak köszönheti a reg
geli friss tejet. Ugyanis az ál
lomas dolgozói vállalták, hogy 
a Kelenföldi Tejipari Vállalat 
részére érkező tejeskocsikat -
amelyek az összes leadásnak 

mintegy 80 százalékát teszik 
ki - az érkezéstől szánútott 
egy órán belül beállítják a 
Tejipari Vállalat belső vágá
nyára. Ezzel hozzájárulnak a>h
hoz, lhogy a budapesti dolgo
zók már kor,án reggel friss 
tejhez jus.sanak. De azzal ,s 
gondoskodnak a kelenföldi 
vasutasok Nagybudapest ellá
tásáról, hogy a N agyvá.<Járte
le!lre irányuló élehniszerkül
deményeket hozó gyorsteher
vunatok állomási tartözI<odását 
r-at százalékkal csökkentették. 
A berakások jó megszervezé
sével az előírt 11 .4 tonna he
lyett 15 tonnát raknak be egy
egy kocsiba, fokozták a gyűjtő
!<c,csik kihasználását, az áru
mozdító-brigádok pedig átlag 
119 százaléko; érnek el a ko
c;ik ki- és beraká6ánál. 

Bizonyára nem sikerült 
mmdent elmondanunk abból, 
amiről Kelenföld állomás va
sárnap reggeli élete be.szél, de 
nz elmondottak is a vasutas 
ciolgozók. az állomás dolgozói
nak helytállását, a nehéz kö
rülményeket is legyőző mun
káját tükrözik. 

Tóth József 

Kiváló úttörő 

Vidéken is lelk esen ünnepelték a vasutasnapot 
Országszerte lelkesen ünne

pelték meg az ötödik vasutas
napot. Falrak és �•árosok egy
aránt visszhangzottak a vasuta
sok és a vasutasokat űnneplák 
vi.dámságától. Szólt a zene, 
csendült az ének, táncra per
dültek a párok. ünnepeltek a 
szolgálatot teljesítő vasutasok 
is. Tlfeg,kétszereződött figyelem
mel, éberséggel látták el a szol
gálatot. 

* 

Hasznos elvtárs, Gödöllő állo-
más főnöke. több�zör tartott áJ
lomásbe,iárást. Félt. hogy a 
�zolgálati helyre elhallatszó vi
gadalcm megzavarja a szolgá
l,1tellátást. De nem igy volt. 
Nem. talált egyetlen helyet, 
a!ho1 ne utasítás szerint végez
ték volna a munkát. Pedig 
..-alljuk be. nem volt könnyű. 
Az állomás elötti téren az öreg 
hársfák alatt 200 személyre te
�ítették az ünnepi ebédet. A 
vaddisznópörkölt inycsiklando
zó szaga beszürödött a forgalmi 
;rndába. a pohárköszöntők lel
kes fogadtatásának a hangja el
hallatszott az őI'helyekig. 

Délután a lhangszórókon ke
resztül az utazóközönség 1s 
hal,hatta a vasút történetéről 
szólé elóaulist és az azt követő 
kultúrműsort, melyet Dobos 
elvtárs. Veresegyház állonuis
fönö!.e konferált igen szelleme. 
sen Sokáig emlékezni fognak 
Poor Róbert, Rákoskeresztúr 
személypéaztárosának énekére, 
melyet maga kísért hegedűvel, 
harmonikáw1l. !,ová.sZi Géz11 
sz.áyharmónikaművészt a szí,·e 
húzta az ünnepséirre. ir.ert vas
utaslány a menyasszonya, A 
hangulat az esti díszelöadáson 
érte el tetőfokát. Az előadáson 
11.ét0zren vettek részt. 

Jól sikerült az ünnepség. de 
nem is történhetett másképp. 
Gergel·y László elvtárs, a ta
nács végrehajtó bizottgágának 
elnökhelyettese még az utolsó 
pt:rcben is érdeklődött. hogy 
nincs-e valamire szükség, A 
Ganz Arammérőgyár pártszer
vezete is szívügyének tekintet
te a vasutasok ünnepét. A gyár 
biztosította a hangszórókat, 
mikrofonokat. Az Spítőipa.r dol· 
gozói segítették a szabadtéri 
színpad felállítását. 

A proletár.internacionalizmus szellemében 

Szerte az országban nem 
alcadt egyetlen szolgálati hely 
sem. ahol ne emlékeztek volna 
meg a:-hála és kegyelet hangján 
a hős szovjet harcoookról, akik 
életüket adták szabadságun
kért. A hatvani vasutasok zene
karuk méltóságteljes hangja 
mellett helyezték el koszorúi
kat a szovJet h6si emlékművön. 
Az emlékműnél v;;sutas 
:\IőHOSZ-tagok áiltak díszőr
séget. De ott találjuk a hála vi
rágait minden Rzovjet emlék
n1üvön. amerre csak vasút van. 

A baráti üdvözlés szavai 
�zálltak a kommuni:mnust építő 
szovjet ország vasutasai felé, 
akik testvéri módon nyújtanak 
,cgítséget munktinkban. Ki 
ne lenne büszke a Gyöngyösi 
Kitérógyártó Vá llalatnál azok. 
ra a levelekre. ameh·eket az 
üzem dolgozói az ünnep alkal
mábol szo,·jet barátaiktól kap
tak. 

Kom,fromba n kettös ünnep 
volt. A ,asutasnapon tartották 
r,z allomás élüzemava1 ó ünnep
;é��t. Az é-,·."ekUJcil'i vasútpo

üdvözletét tolmácsolta a ma
gyar vasutasoknak. Viharos 
tí!tszést aratott Bilik János, Ko
marno állomás fónökhelyette
sének szavalata. Nem lehetett 
meghatódottság nélkül !hallgat
ni az idős Beke bácsi - nyug
díjas vasutas - tárogatón elő
adott kuruc és Kossuth-nótáit. 

Bánrévén is eg-yütt ünnepel
tek a csehszlovák és magyar 
vasutasok. 

Öregek es Iiatalok 
találkozója 

Igy is nevezhetnénk az idei 
vasutasnapot. Kedves jelenet-
1:-en volt részük azoknak, akik 
szombaton elmentek a pécsi 
vasútigazgatóság épülete elé, 
ahol felsorakoztak az „öregek". 
akik 30 éves munkájukkal vív. 
ták ki a szere1etet és megbe
c-sülést. Megható volt. amikor a 
Mátvás királv utcai iskola út
•öről virágcsokorral üdvözölték 
a fehérihajú vasutasokat. 

nak. Füzesabonyban a DISZ. 
f,atalok köszöntötték az állo. 
más lhárom legidiísebb dolgozó. 
ját. 

Mindenütt gondoltak a vas
utasok nagy családjának nyug
díjas tagjaira. Meghívták az 
ünnepségekre, dallal. virággal 
köSzöntötték őket. A sa;6sze11,t. 
péterú,k nem feledkeztek meg 
beteg társaikról sem. Sebők Ti
bor megilletődve fogadta a kul
túrcsoport Ját-0gatását és a do!. 
gozók ajándékát. 

Felnőttek és gyermekek e1,1-
aránt gyönyörködtek a győri, 
kultúrotrhon gyermek szinját
szócsoportjának előadásában: a 
Ludas Mat:vi-ban. A pécsi ro•e
rekek rol!erversenyét az eső el
mosta. de ká�pótolta őket a dé!. 
után folyamán színre kerülo 
János vitéz, melyet mintegy 
'.i.50 gyermek nézett végig. 

Szép volt, jó volt 
A dombóváriak vasárnap ze

neszóra ébredtek:  a vasutas fú
vószenekar ébresztőjére. Aki 
nem tudta, annak is meg kel
tett tudnia: ma ünnepli,lc az 
ötödik vasutrumapot. 

Nem maradt el a jó mun!.<a 
jutalma sem. A pécsi vasutasok 
közül például huszan kaptak 
kcrmánykitiintetést. illetve ki
v,�ló vasutas, tizennyolcan ér
demes vasutas jelvényt. Öt 
dolgozó lett a szakma kiváló 
dolgozója, százötYenen ré;;ze. 
sültek jÓ munkájukért dicséi-ó 
oklevélben. Vá,mosgyörkÖ'II töb
ben kaptak rendkívüli elölépte. 
tést .  

Még sokáig sorolhatnánk azo. 
kat a 'helyeket. ahol felejthe
tetlen élményben volt részük 
d� ünneplőknek. Tatabá.nyó.n a 
bányászrádió köszöntötte dol
gozóinkat. a bányász színját
s.:.ócsoport segjtette a kultúr
műsor sikerét. Tatabánya-alsÓ'II 
a lhomrédség adott térzenét a 
vasutasok tiszteletére. TapoZ.. 
etin a Szentgyörgy-hegy legma
gasabb pontján tűzijáték és 
máglyatüz hirdette a vasutasok 
ün..-ie!)ét Pusztaszabolcson a 
l:;kosság együtt ünnepelt a vas
utasokkal, és szinte hihetetlen 
- kétezren vettek részt az ün. 
nepségen. 

Az utazás körülményeinek 
j�\·itását pontos tájékoztatás
sd. a pénztál'i szolgálat jó 
rnegsze,:vezésé,·el kívánják el
emi a ,·asutas dolgozók. Ba
ranya 1Lona sztahanovista 
pénztárkezelő, aki első félévi 

A. hűvösvölgyi táborban Szücs József úttörő•vezető Dohány 
zsébet vasutas uttöró mellere tuzi a kivalo ut örO jelvényt. 

Er· 1 
litikai osztály vezetöje a cseh-
szlovák va,;utasok meleg baráti 

Öh•en virágcsokrot nyújtot
tak át a vámosgyörki iskola 
c>ajtasai az ünnep alkalmából 
a vasút példamutató dolgo7.ói-

„Ünnep volt a javából. S:,.ép 
iolt. jó volt." Ezt állapított3 
meg Dombóváron Nagy Sándor 
bacsi. akinek hinni lehét, hi
szen gazdag tapasztalattal ren
delkezik, 40 éve vasutas. 

BALÁZS ANNA : korában dalgozott. Apja. a 
százszázalékos hadirok!kant. 
nem tudta eltartani a csalá
dot. ő módas kulákoknál robo
tolt, kosztért, egy-egy öltözet 

TAVA S Z  É S  N YÁ R  
A bé'késcsal>ai vasútállomást 

nagy, napfényes tér öleli kö
rül. Magas, vállas ember siet 
át rajta, leszegett fejjel, el
gondolkozva. Csak mikor már 
túljár a téren, emeli fel a fe
iét. 

Tessedik Károly mélynezésú 
szemében gond borong. 

De milyen bolondos ts ez a. 
nyár! - gondolja. 

Mintha minden összezavaro
dott volna az idén. A mun.ka
lhe!yén is rosszra fordult még 
a. jószándék is . . . 

A Tessedik-brigádnak nem 
sok meddö ideje szokott lenni. 
Hónapszámra egy óra sem sok
szor . . . aztán múltkoriban 
mégis csak úgy fordult, hogy 
nem volt rakodni való. Denát 
ezzel Ezámolni kell . . . ő arra 
használta fel az időt, hogy be
sze.lgessen az embereivel. A 
pártról beszélt. Arról, lhogy 
a pártonkívülieknek is segíte
niök kell a pártot, különben 
hogyan kívánhatják, hogy a 
párt segítse őket. ha szükségük 
van rá? És akikor nehéz szót 
szólt az egyi'k. A fiatal Ku
csera Mátyás ezt mondta. 
,. Tessedék elvtárs azért !kap· 
ja a brigádvezetői l,ü!öndíjat, 
hogy velünlk beszéigessen" és 
elkapta róla a szemét. Akkor 
ö majdnem ráfelelte: Hiszen a 
brigádvezetőnek hamarabb 
kell jönnie és később végez, 
a munkalapot iebélyegeztetni, 
aláirRtni. elismertetni, egy
egy félóia. már ezért is meg
érdem' i azt a havi nyolcvan
száz forintot. De valahogy 
mintha cserben hagyta volna 
a szó, nem tudott rá felelni. 

Aztán vissza�1allotta ugyan
ezt máf'lhonnan 1s, lassan kú
s7,ott a szó. mint a kígyó és 
elvette a munkája ízét, de 
még mint>ia elvenné az élet„ 
értelmét is . . .  

Mindig ,·is,7ojárt a 
ta:  Ő. i"'i r l <"fC7.-:'"'B, 
crnk azért a külön 
semmi másért'/ 

gondola
beszélne 
pénzért, 

Valahogy me�eseredett ruháért. Már húszéves korában 
benn� a sétiettség. Talán ha• a. kornrnunista ifjúmunkások 
ragjában kelt ki akkor any- közé állt. Tudott dolog volt 
nyira Leszkó előtt . .  aki beosz- ez róla. mert bá1'hol megfor
tott raktárnok pártta<> de dult, vitt.e szét. am.ire a párt 
olyan kelletlenüi fizeti i' tag- tanította. Igy aztán a kulákok 
sági díjat, mintha a fogát húz- nem !hívták dolgozni, csak ha 
nák. Taggyülést hirdettek és nagyon megszorultak. Ha elvé
Leszkó azt mondta: .,Nem érek gezték, mehetett. Nem kellett 
rá elmennt". Nem? Akkor a kom,munista. Pedig ő az volt. 
Tessedikben felforrt válami, Szűcs Lajos volt a tanitámes
Mit szólna Leszkó, ha a tere, annak a la!kásál:>an jöt
pártért áldozni is kéne. nem- tek össze. A barna, alacsony pa
csak azt a szfukmavkúan mért rasztforradakná1· meg-megsi
öt forintot lefizetni a bé- mogatta lekonyuló bajuszát, 
lyegért? ő átveszi a bélyeget míg beszélt: az illegális párt
- ígérte Leszkó. Tessedik munkára oktatta őket. Aztán 
meg ráfelelte: ,.Igéret? Abból egy-egy szlovák meg cse>h 
sdk van, most már csel.e!kedet kcmmunista is jött a pártköz

kéne.'· Mikor tovább lépett tő- pontból. az ok"5 Daszkala elv
le. valahogy nagyon nehéz társ - szavaira örökké emlé
volt a szíve. Mintha mindenki- kezik, míg csak él. Olyan ,·olt 
nek a szeméből .azt olvasná ki, annak a szava, mint az acél
hogy te csa.flt azért beszélsz, penge, ragyogott és éle mindig 
mert többet kapsz. odatalált, ahová kellett . . .  

Akkor k�rte. hogy váltsák • 
le. nem akar vezető lenni, en
gedjék meg, hogy egyszerű 
tagja legyen a brigádnalk. Lás
sá1c meg, !hogy akkor is éppen 
úgy beszél, s tán megértik. mi
lyen emberek a kommunisták ... 
hogy a magukénál nagyohb, 
igazabb értlekből beszélnek, 
mindenkiért . . .  

Könnyebb is lett úgy a dol
ga. Megmutatta. !hogy bár 
negyvenhat éves, meg tudja 
fogni a nehezét és akkor is 
éppen úgy beszél. mint azelőtt. 
Hónapok múltak el így. mikor 
a pártbizottsághoz hívatták. 
Tudomására hozták. hogy a 
raktárba fog kerülni. Nelhéz, 
kényes munkája lesz. húsz em
ber dolgozik ott váltott mű
szakban, ott mutasson példát, 
mert nagyon nagy szükség van 
ri . . .  Eszébe sem jutott. 'hogy 
el lentmondjon, hisz mióta az 
eszét tudja. mindig azt r-ette. 
élmit a párt kívánt tőle . . .  

Csehsz,ovákiában. Negyed 
faluban született. Már hatéves 

Tessedik Károly máT odaért 
a rakodóra. Megy a brigádhoz, 
ha el is válik tőlük. még mon
danivalója van a számukra . . .  
Mosolyog és agyában tovább 
peregnek élete eseményei. Ne
ki nem hittek? Közéjük állha
tott az a �ü!ün pénz. amit pe
dig ö külü.1 · .1unkáva1 kere
sett meg és ami nagyon is el
kelt odahaza a négy g�·erekre .. . 

Nem volt könnyü élete so
ha. Harmincnyolc óta párttag. 
de már huszonkilenc óta részt 
vett az ifjúmunkás mozgalom
ban - mit tudják ezek, hogy 
mit jelentett az? A legnehe
zebb mégis akkor lett. mikor 
a magyarok bejöttek és ma
gyar csendőrök szállták meg 
Negyedet. a szi.Uöfaluját. Elsők 
között h ívatták a község/házá
ra. A tanácsterem be il·ányito�
ták. Az asztalnál egy törzsőr
mester ült. Mikor belépett és 
betette maga után az ajtót, 
mindjárt kapott egy akkora 
pofont. hogy az ő:imester as11:
taliilioz esett. ..Lltjátok. mi
csoda szemtelen fickó, még ne-

kem szalad !" - gúnyolódott a 
csendőrőrmester és ő is ütni 
kezdte. 

Mikor olt állt megszégye
nülten. égő arccal. kitört be
lőle a harag: - Miért bánta-
1W'k, sem nem ölte:m, se ne,n 
loptam! 

Az őrmester kérdéssel feleli: 
- Tagja vagy a kommunista 
pártnak? 

Prolet,á.rgyere'k va.gyclk, 
nem le hete/e más párt tagja,/ -
vágta rá dacosan. 

Ez a pár szó mindig vele ma
radt. De azok sem feledkeztek 
meg róla. Mikor kitört a há
ború, mint megbízhatatlant, 
munkaszolgálatra vitték. a hír
hedt 15/1-es bűntetöosztaghoz. 
Gyalog mentek, hallgatva, mert 
megtiltották nekik, hogy egyet
len szót is váltsanak egymás
sal. Szakadt az ő0zi eső, bőrig 
ázva vergődtek kilomélereken. 
át. Érsekújvár körül a homokos 
részeken vízzel teltek meg a 
gödrök. rosszak voltak a hábo
rútól letaposódott, elhasznált 
utak. Egy féligrakott te'l)erau
tó elakadt. Az egyik SS tízüket 
kiválasztotta és rájuk paran
csolt, hogy feküdjenek neki és 
nyomják ki az autót a gödör
ből. Csak a szemük villant ösz
sze : ezeknek segíteni? És az 
autó nem mozdult. pedig lát
szólag mind a tízen nekifeküd
tek, igaz. erejük sem sok volt 
a többnapos gyaloglás után. Az 
SS erl'e felvillanó szemmel 
előkapta a revolverét :  hatot 
lelőtt a tíz közül. Annak a hat 
fiatal halottnak. életük virág
jában levő kommunistáknak 
az emléke égette. űzte a bosz
szú felé. 

Fogolytáborba zárták őket. 
Kiásta a dl'ótok alatt a földet. 
A tíz ujjával kaparta ki, hogy 
éjjel a sötétben megszöklhes
sen. Azt beszélték. hogy áram
mal telítettek a drótok, vigyá-
7ott 'hát. hogy hozzájuk ne 
érjen. Nem adoon olcsón az 
életemet - ismételgette magá
ban és bujkálva Pozsonyig ju
tott. Beállt zsákolni a Duná
nál. Olasz hajókból búzát ra
kodtak. A nehéz munka köz
ben szüntelenül arról bcSzélt, 

hogy a nácik elvesztették a há
borút, akinek esze van, látja, 
hogy már csak a bu,ká.5 jöhet. 
Ha a Pártról beszéli. eo;y kör 
képződött körülötte. akik t ,>
vább adták a szavait: Ne dol
gozzatok a háb<H'"úl!Lllk! 

Nem sdkái.g maradhatott, a 
kommunisták figyelmeztett,i,:r, 
hogy spicli van köztük. be-
árulták, ideje lesz elmenni. 
Másnap már ment is. Erdőkön 
át vándorolt, mig találkozott a 
partizánoldtal. Karafa, hadnag;y 
vezette őket. Eleinte csak ht.
szan voltak, de mi.kor a szov
jet csapatol'.<kal találkoztak, 
máT ezren is álltaik felsorakoz
va a nagy rétségen. Litta, 
hogy a mellette álló Zlam.or és 
Iván, a két ruszin harcos sze
me könnyezett. ©lelték, csó
kolták a szovjet katonákat . .  , 

Alig ért haza. máris a párt 
szervezéséhez kezdtek. Akkor 
hallotta. hogy tanítója; Szücs 
Lajos, nem érhette meg a f-'l
szabadulást. a sok ütlegelésh<; 
belehalt, Elhatározta. hogy he
lyette is fog dolgozni, he]yebte 
is fogja védeni a pártot a be
tolakodók ellen. 1,;s az éles
szemű szervezőtitkár hamar"
san meg i9 látta. !hogy lrezdik 
kinyújtani , hatalom után a 
kezüket azok, akiket a szo,·jet 
fegyverek elütöttek tőle. T� 
dultak a pártba az oda ne:-n 
valók: a kulákok, na,,'J,'t:eres
kedők. Ka,mrada János, a ne
gyedi pártelnök az ő szav�a 
nézett szét a pá1·tban és egy
kettőre kitették a közéjük nem 
valókat. 

Negyvenlhétben áttelepült 
Magyaro,·szágra. Bántotta 
eleinte. de aztán azzal vigasz
talódott, !hogy a jó lrnmmunis
tára mindenütt szükség van. 
Igaz, hogy más azok közt élni. 
akik tisztelik azért. amit ed
digi életében tett: no de ez 
csak a saját maga dolga. A 
becsületes ember mindenütt 
becsületesen végzi. amit ra
bíznak és az a fontos . . . Tud• 
ta, hogy egy célért küzd a páTt, 
ha itt. ha ott tartozik hozzá. 

• 

Kora tayasszaJ eg-y meghí
vót kapott, 

De milyen meghívót! 
1).{a;-.oknyi régi harcos gyúlt 

össze. Közöttük a miniszteT is. 
Nem ismerték ők egymast az
előtt. de mégis olyan volt. 
mintha nagyon-nagyon régi 
ismerősök volnának. Mintha 
ott ülne köztük a lekonyuló 
bajszú Szücs LtLjos i.3, akit ha
lálos betegl'e vertek Horthy 
csendőrei. ott ülne az okM 
Das:!ikala. elvtá::s. aki minden
re tudott feleletet adni és 
mintha ott volna köztük Kit· 
rafa, a bátor parlizánvezető, 
Zlamor és frán, a ruszin har
cosok, add>k könnyes sze:mmel 
mesélték a testvéri szovjet ka
tonáknak, milyen szenvedése
ken ment át a csapat. míg 
akkorára megnőtt. lhogy ez• 
ren állhattak tisztele,,"Ve- a ha
vas mezőségen . . . és mintha 
ott volna KamTada elvtárs is, 
a negyedi pártelnök. aki kihaj
totta az osztályellenséget a 
pártszervezetból . . .  

Halkan beszélgettek. A mi
niszter elvtárs mondta el az 
eletét, aztán sorban a többiek: 
oly hasonló volt a smvuk, 
mintha egy családból való test
vérek beszélnének . . . Isme
rős szávak peregtek : párt, bör
tön, szenvedés. hárc és győze
lem . . .  

Ne."TI, nem volt igaza Kucse
J'a Mátyásnak: nincs az a, fi
zetség. affli ltZ i5 életét megfi
zethetné. Csa.k megbecsüléssel. 
szeretettel lehet az ilyen éli!tért 
fizetni . . .  

Derűs már az arca. Körülöt
te a megbolydult nyár. Ta
\,aszias zápor fut végig a. swm
jas földek felett, de pillanatc,k 
múlva kiragyog a nap és szi
várványt vet az ég nagy, nyi
tott lapjára . . . Múlt és jelen 
igy nyílik és vrrágzik most 
Tessedik Károly rakodómun
kás szf,·ében is. A brigád11oz 
igyekszik: meg kell velük ezt 
értetnie. meg kell találni sz 
ut-at a lózívüklhöz. mert aztán 
a munkája már mt...-<hová szó
lítja, 



SZOCIALISTA VAS1'.lT1sltT 

AZ ÉLÜZEM-CÍM ODAITÉLÉSÉRŐL Gépesített felépítménycsere Ajka térségében 
Az élüzem-cím elnyeréséihez elkeseredést váltanak ki egyes egy-egy negyedév becsületes. jó szolg&lati helyek dolgozóiból 

111unkája. az elöírt feltételek ha tudomásukra jut, 'hogy nerr: 
maradéktalan teljesítése szül,- ítélték oda nektk az élüzem
séges. Az eredmények értéke- clmet. Olyan megnyilvánulá
Iése után at élüzem kitünteté- sok:ól is hallottunk. hogy 
sek adományozását a szakmai „azert nem, lettünk élüzem 
kollégium és a szakszervezet el- mert :rak az élüzeme!k száma"'. 
nökségének együttes ülése Mások vis��nt úgy tudj�, 
hagyja jóvá, A vasutas dolgo- �ogy a vasuti _főos�!ály ke-

, 'lé , · deklöd · 1 r •DYe-kedve szerint donthet az zok e n� er esse igr;- élüzem-kitüntetések adományolik az ertekezlet ha tározatat. 
, 

zásáról. sem az egyik, sem a 
Meg kell mondanunk, •hogy az má$i.k állitás nem fedi a, va.1ó
értekez1et határozatai sokszor sá,got. 

Melyik szolgálati hely nyerheti el 
az élUzem-címet 

A Minisztertanács és a SZOT 
1954, évi 1009, 1954. (II. 3.J szá

mú határozata értelmében él
üze."!1-címmel, oklevéllel és 
pénzjutalommal kell kitüntetni 
mindazokat a szolgálati !helye
ket, amelyek a szocialista mun
kaverseny kimagasló eredmé
nveivel negyedévi tervüket a 
meghatározott valamennyi fel
tételnek megfelelöen teljesítik. 
Ezek közül a kilenc legjobb 
eredményt eléró szolgála ti he
lvet \·ándorzászlóval is ki kell 
tüntetni. ·A határo�at értelll"é
ben te:i.át riincsen 'korlátozva a-:; 
élüzeme'k szá.ma és a. vasúti jő
osztdlyria1c sincs joga megta
gadni a. megérdemelt !kitüntetés 
adományozását. 

Miért van mégis, hogy az 
igazgatóságok ,ma! javasolt 
egyes szolgálati !helyek nem 
kapják meg a megtisztelö ki
tüntetést? Azért, mert az él
üzem-jelölt !helyek eredményei
nek felülvizsgálása sokszor 
11em !ldelégítően történilk. Mind
járt le kell rögzítenünk a kö
vetkez5ket: 

telen adrninisztTálása, a bi
zonylatok pontatlansága rniatt 
nem egy szolgálati hely doJgo
zói estek már el a megtiszteló 
kitüntetéstől. De a hamis je
lentések nagy gazdasági kárt 
is okozhatnak, mert a párt él! 
állam vezetőinek megtéveszté
sét. a dolgozók félrevezetését 
is Jelentik. 

Nincs „kiemelt" 
szolgálati hely 

Természetesen !helytelen vol
na, !ha az élüzemek \'izsgálatát 
úgy jellemeznénk, hogy min
den hiányosságért csa'k a kül
szolgálati és igazgatósági dol
goZók hibáztathatók. A vasúti 
fóos;zt&ly kiküldöttei is követ
nek el !hibákat. Sokkal iközvet
lenebbnek kell lenniök a kül
szolgálati dolgozók>hoz és nem
csalk a hiányosságdkat lkelL fel
fedniők, hanem meg lkel! mu
tatniak aZOII,-; kijav-ít&ána.k 
módját is. Jobban kell egyfüt
múködniök a helyi párt- és 
szakszervezeti vezetókkel, akik 
ertékes útbaigazítás�al meg
könnyíthetik a bizottság mun
kájál 

A mozgalmi szervek képvise
lóinek is meg kell érteniök, 
hogy nincs ,,kiemelt szolgálati 
'hely·• és egyik sem lehet él
üzem, ha valamennyi előírt 
feltételt nem teljesíti. Az él
üzem-jelölt szolgálati helyek 
eredményeinek vizsgálata igen 
sokrétű és alapos munk:\t kö
vetel, !hiszen nem egyébról van 
szó, mint egy-egy üzem ne
gyedévi munkájának elbírálá
sáról. Az alapos vizsgálat se
gíti az üzem dolgozóit további 
eredmények elérésére, a felü
letes vizsgálat viszont rombo
lólag Ihat a versenyre. 

A jövöben mind az igazga
tó.s.ági, mind a minisztériumi 
bizottságoknak fel 'kell szá
molniok munk-ájukban az ed
dig mutatkozó lazaságokat. 
Nem szabad elnézniök a hibá
kat, mert ez végső soron a 
dolgozók becsapás&hoz vezet. 
Ugyanakkor legyenek párt
szerűek és ne üssék el a szol
gálati helyet „mondvacsinált 
indokokkal" az élüzem k i tün
tetést.ól. 

A szolgálati helyek vezetői a 
mennyiségi és minöségi felté
telek teljesítésére való moz
gósítás mellett kövessenek el 
m'.ndent a statisztikák. teljesít
ményi bizonylatok és jelenté
sek pontossága és megbízlható
sága érdekében. Kísérjék ál
landóan figyelemmel az él
üzem-feltételek teljesítéséért 
folyó hareot. Ha a feltételek 
nem felell1ek meg a szolgálati 
hely sajátosságainak, azok túl 
lazák, vagy túl feszítettek, ak
kor idejében tárjaik fel a 'hibá
kat felsöbb szerveik előtt. Er
re vonatkozóan kérjék ki 
munkatársaik véleményét is. 
mert elsősorban a tervek tel
jesítéséért !harcoló dolgozók ja
vaslataira kell építenünk. 

Holló Lajos, 
az I '4. C. osztály ,·ezetój7' 

Az ajka.-csíngervöl{n/i szén, dése után az egyik csoport 

I 

A pályamunkások, a vezetóki 
az u1'k.uti mangán, a halimba.i daru felszedi a régi sínmezőket hálásak a technikai segítségért 
bauxit útja a Bakony kanyar- és felrakja a vasúti kocsikra. és maguk is arra törekszenek, 
gó vonalain vezet keresztül. Ezután a csapat az ágyazat- hogy a gép „lelkéhez" férkőz
Ezen a vonalon rendkivül meg- egyengetést, az úgynevezett tü-

, 
ve, találékonys,ággal még töb

nőtt a forgalom a felszabadu- körképzést végzi. Nyomban bet sajtoljanak ki belölük. Ezt 
lás óta: Vá rpa.lota,-Inota-Pét utána a követő darucsoport tette StánicZ István elvtán,, ve
-Ajka térségében szinte gom
bamódra nőnek az új ipartele
pek. A régi „C"-sinek.böl fel
épített pálya dörömbölve fi
gyelmeztet : ne feszítsétek túl a 
hú-rt, 'kivénültem! 

A valóban elengedhetetlenné 
vált felépítménycsere május 
15-én meg is indult Ajka
Veszpré:m külső között. Jelen
leg Szentgál és Németbánya 
között folyik a munka. Hosszú 
vonatok ontják az új talpfá
kat, a 48-as rendszerű góliátsi
neket, a töméntelen mennyi
ségű sín- és ágyazat-anyagot. 

A legkorszerűbb gépek 
nientesítik a nehéz fizikai 

munkától 
a pá!yamunkásokat. 

Szentgálon állomásozik a 
4-es és a 8-as építésvezetóség 
több száz munkása, technikai 
részlege. Itt folyik a munka 
dandárja. az előkészítés. Öröm 
nézni a lelkes munkát, ahogy 
itt a Bakony-hegység erdeitől 
körülvéve dolgoznak pálya
munkásaink. Először a talpfa
vég pántolását vé,gzik, azután 
következik a talpfák gépi eló
[úrása és a slncsavarok rögzí
tése. Ezután a munkapadra 
cakják a talpfá.¼:at, az elóké-
3zített talpfára daruval a si
neket, ezt követi a gépi lekö
tés. A vasúti kerékpárokra, az 
úgynevezett „trukkokra" ra
kott kész sínmezőket mozdony 
viszi a beépítés helyére. 

Kint a vonalon az első mun
ka a kavicságyazat kibontása, 
a hevedercsavar meglazítása, a 
portáldarukat vezetö sínek le
rakása. A vágányzár megkez-

Munkában a portáld&ru 

lerakja az előz-e elkészített sín
mezöket. 

A vágányzár alatt és vonat
mentes idöben dolgozik 

(Mező László felvétele.) 

zető p�lyamester iS, aki11elt 
kezdeményezésére a pórekocsin 
bontják szét a sínmezöt. Ez
zel naponta 25--30 ember mun
káját takarítják meg. Vagy az alá.verő-gép, 25-30 em- például a portáldaruk biztosí-ber munkáját helyettesíti lása a sínmezók megcsuszam--

a lehető legtökéletesebben. A lása ellen. Mindez gyorsítja; 
technika itt embereire talált. Jó'. segíti a munkát, teljesebbé te
ismerik a dolgozók az ágyazat- szi a kialakult technológiai el• 
rostá!ó, az agregátor. a benzin- járásokat. 
moto�os gépek kezelését. Ezek- Abban, hogy nemsokára 'ha• kel -��nak, csavaroznak, te:- talmasan megnő e vonal teljesí„ mell„ a� . áramot, ezek a g7 töképessége. oroszlánrészük van pek segitik a ��le�ezek es a pályamunkásoknak, a két cs_a-:ai:ok fell�z_ítá�at es !fleg- építésvezetöség dolgozóinak, huzasat. A 11:1s�e�k elon)!'e, Bocsi Sándor, Berec2lki Imre, h?gy ne01 kell _vaganY,zárt ke

_
:- Németh István, Ta!<ács Jó-rsef 

:E:lüzem csak az a szolgálati 
helv Jehet. amely a részére 
megállapított mennyiségi és 
minöségi feltétele'ket vala
mennyi tényezőnél teljesíti. A 
felülvizsgálatok egyik 'h�ányos
sága viszont az, hogy a meny-
11.yiségi feltétele'k teljesítése 
mellett nem vizsgáljá•k ugyan
olyan gondosan a. minőségi fel
!ételek teljesítését. Igen ke
\'éssé tudják a dolgozók pél
dául azt, hogy az élüzcm
cimért folyó versenyben 'kizáró 
feltétel a.. vezetés hibájából 
történt súlyos ba!Pset, ·hanyag
ság, · a mun'ka.védelmi és az 
egészségügyi elöírások be nem 
u.rtásána,1: egyéb lkövet'kezmé
n11e, valamint a béralapttíllé
pés. Vilá:ios, íhogy azok a dol
gozók, akik ezekról a !eltéte
lekról nem tudnak, elkesered
nek, amikor a mennyiségi ver
senyfeltételek teljesítése elle
nére üzemük nern nyeri el az 
élüzem-kitüntetest. 

Őszi forgalm.i helyzetkép 
111 a veluk vegzendo mu��a- brigádjának. A férfiakkal h?.z:. a_ forg1'.lom le�onyol1tasa egyenrangú munkát végz6 k?zotti. _Iegk1seb� s7unere.�:t �s Gyenge Ilonának, Bajzáth Jú.ki t�dJak hasznalm a kulonfe-

1 tiá.nak, rajtuk kívül St,i,y János le palyamu.
nk�krn. . , párttitkárnak, Németh JózseJ 

a rákosrendezó-dorogi vonalról 
A felszabadulás óta az id�? 

! 
fordákat igyekszünk feltartóz

indul először Rakosre ndezo- tatás nélkül fogadni. a beér
pálya.udvar az ö zi forgalom- kezett vonatok gépeit hala-

- A legfontosabb. hogy a 
vonal középállomásainak for
galmi szolgálattevői sokkal 
jobban együttműködjenek a 
menetiráeyítókkal. Igen fon
tos az is, hogy Dorog állomá
son mindig álljon rendelke
z-�e tolJgép. A kezdeti idök
ben az is előfordult, hogy do
rogi vonat várt szaka=a. 
Ennek nem szabad megis'llét
lódni. a dorogi vonatok ré
szére szakaszt kell biztosít.ani. 

Nemcsak a mennyiségen 
múlik 

Sok panasz merül fel a pá
lyalenntartási fónökségek dol
gozói részéről is. A ka,posvá rí 
és dombovári pályafenntar!.í.si 
főnökség péld;;.ul az elmúlt ne
gyedévben teljesítette az eló
lrt mennyiségi feltételeket, az 
igazgatóságnak azonban úgy 
Wszi'k elkerülte a figyelmét, 
hogy ezeket a fönökségeket él
üzem-címmel kitüntetni nem 
lehet, ha az igazgatóság mű
szaki közege vagy a miniszté
riumi kiküldött az elvégzett 
munkák minöségében súlyo
i,abb hibát talál. A kaposvári 
és dornbovári pályafenntartási 
főnökségek a min&égi feltéte
leknek nem feleltek meg_ így 
nem is részesüThettek élüzem
kitüntetésben. 

nak úgy, hogy közvetlen ösz
szeköttetésben all a d-Orogi 
szénmedencéveL • Az újpesti 
híd megnyílása alaposan meg
növelte a pályaudvar mwlká
ját. de azért keresve sem ta
lálnánk egyetlen olyan vas
utast �em. aki azt mondaná, 
hogy ,.jobb volt tavaly, ami
kor még 24 tehervonattal és 
30 személyvon.atuil kevesebb 
volt a munkánk-gondunk". 
Ellenkezóleg: az új híddal és 
az öszi forgalommal kétsze
resére nőtt feladatok ará
nyában megnőtt az állomás 
munlrnkészsége. Hogy ez így 
\·an, ahhoz nem kell besz.éde
sebb bizonyíték, mint az ál
lomás homlokza!án ékeskedő 
felirat: ,,A minfazt�r és a 
sz.a.k.$zervezet zászlajáool ki
tüntetett élü.:.em." 

•• Fokozoiiahb 

li�elemmel . . ... 

Az állomás dolgozóinak túl
nyomó többsége úgy gon
dolkozik, mint Gregori István 
elvtárs tolatásvezető, akiről 
mu..'lkatársai tréfásan. de 
megbecsülő szeretettel azt ál
lítják, hogy a kezéhez nött 
a piros zászló, még álmában 
is vele van. 

- Mindig úgy kell goodol
kozni - ez az elve Gregori Gyakran panasz tárgya, lhogy elvtársnak -. hogy ami neaz élüzem-dm elnyerésének kü.nk  nem jó. az másnak sem feltételei nem reálisak, túlfe-

szitettek és ezen az alapon jó. 
tervmódo.sítd.sok.a.t, mentesité- A dorogi vOO'lalra alkalmaz-
1ek,et ikirnek a szolgálati fó- va ezt az okoskodást, Gregori 
nökségek, sőt gyakran az igaz- elvtárs úgy érti. 'hogy a. ked
gatóságok is. Ha a feltételek vezőtlen. lejtviszon111í, egyvá
nem reálisak és elérhetetlenek, gányos vonalat még fokozot
az helytelen, mert nem mozgó- tabb figyelemmel kell kiszol
sitanak a versenyre. A ihiba gálni. Gregori elvtárs ezért azonban legtöbbször az, hogy mir.dig állomási sorrendben a módosításokat és mentesíté- állítja ö.ssze a vonalra in�ket utólag !kérik, a negyed- duló szere. vényeket, jó munkaeYes eredménvek értékelése szervezéssel biztosítja a meutá.n. A legutóbbi eredmények netrendszerinti indítást. Nem erté-kelése alkalmával például fordul elö. hogy csapatát ne több állomás azért esett el a 
kitüntetéstöl, mert a rakodási tájékoztassa jó elöre a szük
idó tervnél elöírt feltételt nem séges mozgásokról. 
teljesítette. A mentesítések 
megadására irányuló kérel
meiket viszont azért ne.,n lehe
tett figyelembe venni, mert 
azok a negyedévi eredmények 
lezárása után érkeztek. 

Beszélnünk kell még a sta.
lisztikáik, teljesítménvi bi.zony
lato:, és jelentések pontossá.gd
ról i.s. A teljesítmények 'hely-

- Rákosrendez.ó-Dorog kö
zött olyan a forf!.llom. mint 
egy kör - erősíti meg Gre
gori elvtárs szavait Szabó Pál 
elvtárs térfönök. - Ha eizy 
vonat kiesrk a menetrendjé
böl. magával hurcolja a ké
sést hétszámra. kedvezőtlenül 
befolyásolja a többi vonat 
men,ctét is. Ezért a dorogi 

déktalanul fordulni és kezel
ni küldjük. Az induló vonato
kat az AB-vágány�oporton 
előre elkészítjük. a bányiák 
üreskocsi ellátásának bizto
sításáért az i partelepeken ki
ürülő kocsilcat soronkivül ki
hozzuk és vonatba sorozzuk. 

Első : a n1ene1rend 

- A mozdonyvezetó elvtár-- A dorogi elegyek nem- sakboz az a kérésünk, hogy a csak a gurítódomb munkáját dorogi fordák gépeivel igyenövelték. hanem a siktolatá- kezzenek minél gyo!"Sabba;n sí munkát is. Ezért. a nehéz- kcrüljárni. amennyire lehet. ség-ek ellenére is - a vá- rövidfü:ék le a szerelési idöt, gány�oportnak nincs meg a hogy elkerüliü..lc a .e;ép1-evárászükséges léjtszög-c - mindig sokat. De ugyanez vonatkozik a lökéssorozat06 mód.szert a!- a tartalékokra is, me:1: eli>kalmazzuk. A vonal zavarta- focdul. hogy nem kapunk lan . !oz:ga�a .szm�pontjából közbeváltógépet és a tarta-- ismete.ten ra ke,l mutatm lék 7-8 óra hosszat van távol - a °:enetrend _ 100 szézalék�s szerelni. És végül még egy bet.artasa a legrontosa�b. SaJ- kérés: elösegíteTié munkánnos. azonban a vo°-:lrol a. \:o- kat. ha az AB-vágánycsonatok 30-40 s:zázaleka keses,-

1 
porthoz pihenőhelyiség-et kao

sel érkezU<:.. úgyhogy sokszor nánk. még a rossz idő be'kö
mi sem tudjuk pontosan be- szöntéfe előtt - fejezte be 
tartani a fordákat. Szabó elvtárs. 

titaiiil·ti:1:lti,ak) 
Az együttmüködés elengedhetetlen 

A gócponti á.ruirányítók az 
elmúlt öt esztendő alatt sok 
segítséget nyújtottak a folya
matos elegyáramlás l:ilztositá
sálhoz, hozzájárultak a kocsi
forduló idö csökkentéséért ví
vott harc sikeréhez. Mégis 
akadnak, akik nem sok mes
értéssel kezelik a gócponti 
áruirányitók munkáját, sót ha 
lehet, még akadályozzák is. 
Egy példa erre: július 22-én 
12 dömperrel rakott kocsi volt 
útban Ormosbánya állomásra. 
A kocsikat kísérő elvtárs !::ér
te a sajószentpéteri forgalmis· 
tát, hogy a kocsikat Kazinc
bardká.n rakhassa ki, mert 
Orm.osbányán oldalrakodó 
hiányában nehézkessé válna a 
kirakodás. A forga Imi szolgá
lattevö tolmácsolta a kérését 
a kazincbarcikai központi áru
irányitónak, aki hozzájárult a 
kirakáshoz. El is végezték a 
a munkát és a 12 kocsi 24-48 
órával korábban felszabadult 
az újabb rakodásokhoz. 
Krasznai László vezénylötiszt 
azonban nem látta ilyen alda
lát az áruirányltó ténykedé-

sének, mert sértő kijelentése
ket tett a gócponti áruirányí
tók munkájára. Az ilyen 
magatartás alkalmas az áru
irányítók és a raktárnokok 
közötti egyenetlenkedés szítá
sára és egyáltalában nem 
szolg.;lja a szolgálati ágak 
közötti együttműködést. 

Ba!kó János 
miskolci igazgatóság. 

Így küzdjünk 
a kocsi kihasználásáért? 

Az ós.zi forgalom egyik leg
fontosabb követelménye a 
kocsiforduló idejének leszorí
tása. Ezt fékezi a lassú be
és kirakás, a tehervonatok 
ácsorogtatása és nem utolsó· 
sorban az a körülmény, ha 
dolgozóink egy része nem tö
rekszik kihasználni a kocsik 
raksú�yát. rakterületét. 

Ilyen eset történt a közel
múltban is. A 4161-essel Füle 
állomásra érkezett a 477.977-es 
. zámú pöre kocsi. Celldömöl
kön adták fel. A kocsi köze
pén öt darab körülbelül egy 
méter hosszú sínrla:ab búsla
kodott, Mondhatni egy talics-

�a befeJczod1k a fe}epit- OB-elnöknek. a kiváló vasutas 
menycsere, nem. k�ll tolomoz- Kiss Pál vezetömérnöknek, 
donyokat hasznalm, a Kiss György pályamesternek, 

V.1-es gépek is közleked- Sza.bó Imrének, Győri Lajosnak 
heinek és sok-sok derék társuknak. 

erré!elé: Amét're már- lefektet- akik a nehéz fizikat munkától 
ték a 48-as rendszerű sínme- való mentesítést 125-130 szá• 
zöket. m,m kattognak. nem dö- zalékos teljesítményükkel há• 
römbölnek a kerekek. láliák meg. 

Budapestre érkezett az Egyiptomi 
Köztdrsaság közlekedésügyi minisztere 

és az egyiptomi államvasutak elnöke 
Fathi Radvan, az Egyiptomi kedés- és postaügyi miniszter, 

Köztársaság közlekedésügyi Németh József MA V vezériga:r,, 
minisztere Bebrit.s Lajos közle- gatóhelyettes, valamint a Köz.-
kedés- és postaügyi miniszter lekedés- és Postaügyi Mmisz.
meghívására augusztus 17-én tériurn, a Külügyminisztérium, 
Budapestre érkezett. Vele a Külkereskedelmi Min.iszté• 
együtt Budapestre érkezett Ga.- rium több vezető munkatársai 
mal Ha.ndi, az egyiptomi állam- A vendégek fogadására meg„ 
vasutak elnöke. 

Az egyiptomi vendégek foga
dására a Keleti-pályaudvaron 
megjelent Bebrits Lajos közle-

kára való szállítmánnyal 149 
kilométert futott egy kocsi, 
amelyet Tapolcán még ren· 
dezni is kellett, ahelyett, hogy 
a síneket darabáruként adták 
volna fel. Szép kis gazdálko· 
dás a járműparkkal! Kerül
jük az Ilyen gazdaságtalan 
fuvarozást, mert felemelkedé
sünk ütemét fékezik. 

Bognár Károly 
Tapolca-állomás. 

Mire költsük pénzünket? 

A vasúti szallítás sikere 
nagyban függ a vonatkísérők 
és kocsirendezők munkájától. 
Még nem is vagyunk az őszi 
forgalom forgatagában, mégis 
mind gyakrabban történnek 

kocsielhurcolások számadás
elválasztások. Azok a dolgo· 
zók, akik felelötlenül, tessék
lássék módon végzik munlcá
jukat, nem is tudják, hogy 
végső fokon saját magukat 
károsítják meg, Hivatalunk 
havonta sok ezer forint kár
térítést fizet ki a hanyag 
munka miatt. Mennyivel jobb 
lenne, ha ezt a pénzt üdülés
re, lakásépítésre. vagy egyéb
re fordíthatnánk. 

SzilágyL Sándm
B. V, K, H, 

ielentek Husseín Sherif. az 
Egyiptomi Köztársaság buda• 
pesti ügyvivője és az egyiptomi 
követség tagjai. 

lámdalmi munkában 1állalj1k .• 

Hálánkat szeretnénk kifeje• 
zésre juttatni korszerű szol
gá'ati helyünkért éti az.ért, 
hogy kényelmes, összkomfor
tos lakásokat építettek a:t. 
állomás dolgozói részére. Ezi 
a gondoskodást igyekszünk 
meghálálni. A lakás és szol
gálati helyek környékét fásí
tottuk, virágokat ültettünk; 
Állomásunkat a kulturált 
utazás követelményeinek meg
felelöen rendben tartjuk. 

Van azonban egy kérésünk; 
A lakóépülethez a kivitelezi! 
vállalat - nem épített kerf• 
tést. Szükségmegoldásként a 
oályafenntartás fúzfavesszóból 
készített egy kerítést. de az 
már elkorhardt, tönkrement; 
Több apró gyerek lakik itt és 
veszélyes éket kiengedni, mert 
a vágányok a lakások közelé
ben húzódnak. A kecskeméti 
pályafenntartási fönökséget 
már többször kértük a kerítés 
me�építésére, de hiába. 

Mi. az állomás dolgozói Vál• 
!aljuk, hogy társadalmJ mun
kában megépítjük a kerítést, 
csak az anyagot biztosítsák 
számunkra. 

Farkas U&.z!6 
Csépa-állom� 



• SZOCIALISTA VAS'OTitRT 

A varsói ta lá lkozót nem lehet fe ledn i  
Elmondta: Berényi Miklós elvt6rs, az Északi J6róműjavító ÜV DISZ-titk6ra 

ALIG EGY HÓNAPJA az 
országos DISZ-aktiva értekez
leten Bognar Imre elvtárstól 
négy vasutas fiatal megbízó
levelet kapott. Ezek a levelek" 
arról szóltak, hogy pártunk bi. 
zalmából, a vasutas üjúság 
megbízásából részt vehetünk a 
Varsóban rendezendő ötödik 
Világüjúsági Találkozón, 

* 

Július 29-én megkoszorúz-
tuk a Szabadság téri Szovjet 
H/53ök Emlékművét, utána a 
Nyugati pályaudvarról lelkes 
búcsú közepette elindultunk 
Varsó felé. 

Amerre elhaladt feldíszített 
vonatunk Magyarországon. 
Csehszlovákiában és Lengyel
országban, az ifjúsági szövetsé
gek Q:enekarai, tagjai, mosoly
gó arcok és tekintetek, sok-sok 
virág és a kedveskedés ez«>r 
látható jele fogadott bennün
ket. 

Másnap délelőtt 11 órakor 
pillantottuk meg a gyönyoru 
Varsót, az egyre épülő, szépü
lő lengyel fővárost. A Lengyel 
Ifjú.sági Szövetség Közp0'1lti 
Bizottságának tagjai üdvözöl
tek bennünket, majd az elóre 

odaszállított Ikarusz autóbu-
1;zokkal szállásunkra tértünk. 

dött.ség kultúrbemutatóinak 
megtekintése. 

Megdöbbentő hatású volt lá
togatásunk a varsói gettóban 
ahol félmillió embert mészá
roltak le Hitlerék . Itt áll a 
közelben az az emlékmű, ame
lyet fekete márványból emel
tek és amelyről azt beszélik, 
hogy Hitler indította útnak 
még abban az időben, mikor 
Moszkva alatt harcoltak csa• 
patai. A náci hord,,_ ,,dicsősé
gét", a szovjet nép leverését 
akarták ezekkel a márványla
pokkal. kövekkel megörökíte
ni. A márvány azonban Varsó
ban maradt: a győzelem he
lyébe csúfos vereség lépett. 
Most, ezek a fekete márvá
nyok vádolják az ártatlan em
berek százezreinek gyilkosait. 

NAGY HATÁSSAL VOLT 
valamennyiünkre az óváros 
terén rendezett tiltakozó nagy
gyűlés, ahoJ egy Hirosima-i ja
pán fiatal tartott beszédet az 
atomháború ellen. A jelenlé
vő fiatalok egy emberként tet
tek fogadalmat arra, hogy 

erőiket egyesítik a. béke 
megvédésére, 

az új világháború veszélyének 
elűzésére. 

Nagyon kedves emlékeim 
vannak még, amelyek úgy 
gyűltek össze, mint kaptárban 
a méh által gyűjtött sok-sok 
v1ragpor. A mi életünknek 
igazán drága nektárát jelen
tette a varsói találkozó min
den egyes napja, ünnepe. fé
nye. Mennyi szeretettel cslig
günk azokon ,,_ drága emléke
ken, amelyek emlékeztetnek a 
Visztula-i sétahajózásra, Cho
pin szülőházában rendezett 
nagyszerű hangversenyre, AZ 
újonnan épített gyönyörű par
kokban töltött idóre. a Sobie
sky János lengyel fejedelem 
palotájában töltött időre. a 
Visztulában fogott több kilós 

FELEJTHETETLEN NP,POK 
felejthetetlen élményeivel vet
tünk részt augusztus H-én a 

Világifjúsági Találkozó befeje
ző ünnepségein. 

Azzal az érzéssel eltelve bú
csúztunk és érkeztünk haza. 
hogy tapasztalatainkat átadjuk 

ifjú társainknak. Azzal jöttem 
én is haza. hogy az tsza.ki 
Járómújavitó fiataljainak át
adom azt az erőt és elszánt
ságot, amely 25 évemet meg-
hazudtolva ezen a találkozón 
férfivá éretett. keményebbé 
tett, mint voltam. Azt a!<arom, 
hogy azt az akaraterőt. amit 
a varsói út bennem ébreszt. 
egészében átadhassam a vas
utas fiataloknak. Azt szeret-

halakra, amelyet büszke öröm- ném, ha ez az utam gyümöl
mel vittünk szállásunkn. csözővé válnék szeretett ha-

Emlékeink között sokái� él- zám építésében. pártunk erő-
ni fog a különbötő népek sítésében, az ószi forgalom fel-

vasutas fiatalja.inak talál-
adatainak a vártnál is jobb kozója is. t 1 · 't . 'b U ér Itt a vasutas ifjúság küldöttei e 3esi ese en. gy zer.n, e1:e 

számoltak be hazájuk vasuta- erot_ ad nekem a v�rs61 talal
sainak életéről és mélyítették 

I 
kozo. a pártunk es kormá

barátságunkat, hitet téve a nyunk iránt érzett hála, szere-
béke mellett. tet és kötelességérzet. 

Uj életet kezdenek a sztá/invárosi fiatalok 
Lakhelyünket egy nyolceme- Sztálinváros új házsorai, a Vasmű 720-as pályaudvarán a tározás született. De a lelke-

letes rádiógyár tőszomszé<lsá- Vasmű monumentális épületei nagykohó és az épülő kok- sedés kissé vakká, elbizakodotgában jelölték ki. Ez az üzem 
már a felszabadult Varsó egyik nemcsak a szocializmus építé- szolómü tőszomszédságában a tá tette a fiatalokat. Olyan ha-

sének váltak győzelmi eredmé- DISZ-szervezet iránt érdeklód- tározatot akartak hozni, amely büszkesége. a lengyel nép 
egyik békealkotása. Szállásun- nyévé hanem az ifjúság alko- ve óvatosan kijelentették: ke- meghaladta volna erejüket : 
ikon semmiben n

em volt pa- tómu�kájának, tettrekészségé. veset tudunk a fiatalokról augusztus 20-ig beszerveznek a 

naszunk. Figyelmesek, kedve- nek kifejezői is. Talán ezért I mondani, a vasutas VISZ-szer- DISZ-be minden fiatalt és Jét-
sek voltak hozzánk. Még aznap ért meglepetésként, hogy a vezet alig két hónapos. rehoznak egy ifjúsági mü.sza-
megkezdtük az ismerkedést a • , 

1 

kot. A kommunisták azonban 
fövárossal. Lenyűgöző erővel Ujjáéledt a DISZ-szervezef közbeléptek és megmagyaráz-
hatott valamennyiünkre ,. , , . . . , ták: aki sokat markol, az ke-

Szovjetunió építette új 34 Két hónapos a DISZ-szerve- társ beszamoloia v1lagos va- veset fog. A fiatalok bevonása 
emeletes kultúrpalota, zet? Az igazság persze nem !aszt adott erre : A fiatalok kö- fokozatosan nevelő munkával 

HÁZI CSILLAGVIZS
GÁLÓ épill a Könyves Kálmán 
gimnáziumban a IV. kerilleti 
üzemek segítségével. A terve
zés munkáját Orgoványi Já
nos, a Landler Jenő Járómű
javító ÜV mérnöke végezte 

társadalmi munkában. Ferencz 
Mihályné, ugyancsak a Landler 
dolgozója, a hegesztési mun
kákban tűnt ki. 

A Bf:KEBIZOTTSAG 
KEZDEMÉNYEZÉSÉRE 1955. 
augusztus hó 10-én túlsúlyos 
irányvonat indult Pécsbánya
rendezőrő!. Az 1 100 tonnás vo
nát a tervezettnél kilenc perc
cel korábban érkezett Vomb6-
váTTa. A mozdony vezetője 
Győri Kiss István volt, fütői : 
Rajcsányi Lajos és Fekete Jó
zsef. 

- KÖZPONTI FűT:E:ST VE
ZETNEK BE Sztálinváros ál
lomáson. A szükséges radiáto
rokat a városi tanács adja. 

- KÉTÉVI BÖRTÖNBÜN
TETÉSRE és háromévi jog
vesztésre ítélte a XV. kerületi 
bíróság Veszpot János pálya
munkás feleségét. - Nevezett 
felhasználva szabadjegyét, 1 1 1  
mázsa különböző terményt vá
sárolt és azokat az általa ki
fizetett véte'árnál mázsánkint 
80-100 forinttal drágábban 
adta tovább. 

KIEMELKEDŐ ERED
M:11:NYT ért el a hatvani vas
utas MÖHOSZ-szervezet cs.ép
lőbrigádja a sziráki állami gaz
daságban. Három és fél nap 
alatt 643 mázsa árpát, öt nap 
alatt 1021 mázsa búzát, 3 nap 
alatt 342 mázsa rozsot csépel
tek el. 

- BALÁZS ANNA: ,.ÁT
KADEREZEM A CSALADO
MA T" című egyfelvonásos 
vígjátékának bemutatójára ké
szill a Landler Jenő Járómű
javító színjátszó csoportja. 

1955. aagamu !!. 

- SZOCIALIST A SZERZO
D:11:ST KÖTÖTT a pécsi fűtő
ház az állomással. A fűtőház 
vállalta, hogy az állomás által 
kért mozoonyokat időben b:z
tos!tja. Az állomás kötelezte 
magát, hogy az állomásra ér
kezett gép tíz percen belül be
járhat a fűtőházba. 

- 45 KÉTSZOBAS, ÖSSZ
KOMFORTOS, erkélyes lakást 
kapnak a közeljövőben a vas
utas dolgozók Sztálinvárosban. 

KAROKAT OKOZOTT 
egyes helyeken a hatalmas 
esőzés. A nyékládházi dolgozók 
a vasutasnapi bevétel 70 száza
lékát felajánlották a károk 
helyreállítására. 

- CSILLAGASZATI ELO
ADAS lesz augusztus 25-én 
Pécsett, szeptember 15-én 
Nagykanizsán és november 
12-én Kaposváron. Az e'.őadá
sokat Halászovics Rezső tartja. 

- A MUNKA VÉDELMI :E:S 
BALESETELHARITAsI o!da
tások színvonalának emelése 
érdekében DIA-f:Jmek haszná
latát vezetik be a vasútnál. A 
dolgozók Cigyelmét szemléltető 
módon hívják fel a munka
helyen eJőadódható balesetek
re és a helyes munkamódsze
rekre. 

- KÖNYVHETET TARTOT• 
T AK a pécsi igazgatóságon, 
Tíz nap a :att 3000 forint érté• 
kú könyv talált gazdára. 

- LÉGVEZETÉK FELSZE
RELÉSÉT vállalták minden 
javítandó mozdonyhoz a vas
utasnapra Tálos .Tános müve2e
tő. Benkő István és Varga Fe

renc lakatos. a Há1l'án Kató 
Fűtőház dolgozói. Felajánlásu
kat három nappal a határid6 
elótt teljesíteiték. 

LAKÁSCSERE 
Elcserélném Pestkörn;-éken ti. 

vő, könnyen megközelíthető e.av
,gzoha-konyhás. komrortos töbér-
leti lakásom:v hasonló peE"tl la�.?
sért. -erdeklödnl Je,,,t: 3:18-175 
teleronszárnon 9-HI óra között. 

a széles körutak, az átlagosan egészen ez. Papíron több éves zötti munkát VI�Z nélkül nem további sze:.nélyes egyéni agi� 
öt-nyolcemeletes lakóházak, a vasutas fiatalok fZervezete, le_h�_t megoldani._ A fwt,alok tációval kell, hogy történjék. 
a melyeket a romok helyén épí- de alig két hónapja, hogy újjá- kozott gyakran elofordul Jogás, s a helyes munka eredmé
tettek fel a lengyel fiatalság éledt, feltámadt, hallat magá- fegyelmezetlenség. Megtör!ént, nye nem maradt el. Augusztus 
hősi közreműködésével. ról. A pályaudvaron mintegy hogy �orábban ab?ahagyt?k a 3-án volt a következő taggyú-

------o-o-----

AZ ÜNNEPÉLYES MEG- 100-120 fiatal dolgozik. Há- munkat és a kocsik beál!ttása lés, amelyen már harminchár
NYITÓRA a Sztálin téren rom hónap előtti kimutatás ó'.·ákat késett. Emiat! kés1;tt a man jelentek meg. A beszárno
gyűlt össze vasárnap délután 8 szerint a DISZ-tagok száma 30 kirakás 1s, melyet meg tetezett lót Pajor László DISZ-titkár 
részvevő nemzetek ifjúsága. fő. A taggyűlés, a szervezeti az, hogy a Vasműnek kevés a tartotta és már arról számolt 
Innen vonultunk a hetvenezer élet jóformán ismeretlen volt. kir:1kómunkás?. Kés�tt a fe�- be. hogy 9 ifjúsági tolatóbrigád 
főnyi közönséget befogadó új Meg kell vallani, senkisem adas s_ a késesek . kov�tkez�e: alakult. az utóbbi időben nem 
i;tadionba. Az úton, amerre törődött a fiatalokkal és hogy ben nolt a kocs1tartozkodas1 volt igazolatlanul mulasztó ifi 

S P O RT 
Erő, szépség, vidámság 

elhaladtunk, mindenütt érez- igazolják ezt az álláspontot, idó. jelentősen javult a fegyelem'. 
tük a magyarok iránt táplált egyre-másra születtek a min- A vasút az eddigi legnehe- A taggyűlé�en az ifjúsági 

'Az ötödik vasutasnapon Buda
pesten a Sport utcai pályán zaj
lott te a vasutas. postás és szát
Utó munkások sportegyesületi se
regszemléje. Az ünneoség nagy
szerúen sikerült. A késö estl 
órá.l;:ban távozó közönség egyön
tetűen megá!lap!totts. hog,y az 
Idei vasutasnap $POrtmüsora a 
legsikerültebb volt az eddigiek 
közül. 

őszinte szeretetet, A stadion- denk.it megnyugtató nézetek :  zebb őszi forgalomra készül. brigádok vállalásokat tettek a 
ban ötszáz főnyi lengyel népi nem lehet VISZ-élet, mert Fegyelmezetlen munkával ezt vasutasnap és az alkotmány 
tánccsoport szórakoztatta a nincs helyiség, nincsenek ve- nem lehet megvalósítani, a fe- ünnepe tiszteletére, megvitat. 
jelenlévőket, a levegőben Jen- zetésre alkalmas fiatalok, az gyelmezetlenség megzavarja lák az őszi forgalmi feladato
gyel fiatalok zászlós és vitor- ifjúságot nem érdekli a VISZ. nagy békeművünk, a kohó ki- kat, fő figyelmet fordítva a 
!ázó gépei úsztak. A különböző Volt, aki mindezt azzal te- szolgálásának folyamatosságát. nagykohó zavartalan és töké
nemzetek zászlai kis ej tőer- tézte, hogy elég, ha van párt- Igaz, a kohó kiszolgálásával letes kiszolgálására. 
a1yókön ott lebegtek a stadion szervezet és szakszervezet. Aki eddig nem volt hiba, de csak felett. A megnyitóbeszéd után nem tagja a pártnak - az tag- azért nem, mert a hanyagok kezdetét vette az ünnepség, ja a szakszervezetnek. Igy ju- helyett mások, _ többnyire az 
amely valamennyiünknek fe- tott a DISZ-szervezet arra a idősebbek _ minden erejüket, Jejthetetlen élménye marad. mélypontra, amely már alig- szívüket beleadták a munkába 

Keveset !gérnl �s többet adni 
mindig sikert jelent. S hogy az 
ldei vasutasnap sportmüsorának 
olyan hatalmas �ikere volt 
ebben rejlik a titka. ..Tölts ve
lünk egy "'idám napot" ezzel él 

címmel csábította az ünnepi ral
ragasz a sport trántt érdeldödö-

Másnap került sor a VIT alig kecsegtetett az újjá.<züle- és ezzel pótolták mások musportrendezvények megnyitásá- tés reményével. Jasztását. Meddig tarthat ez 
ra. A DISZ II.  kongresszusa és így? Meddig lehet túrni, hogy 

A VIT-fáklya meggyújtása. a párt Központi Vezetőségének a hanyagok helyett máEok dol-
utá.n ezer lengyel ifjú muta- az ifjúság közötti munka meg- gozzanak? Meg kell javítani a 

tott be szemnek és szívnek javításáról hozott határozata fiatalok közötti munkát erős. 
�yönyörü tornamutatványokat fordította a figyelmet a Vasmű jól dolgozó DISZ-szervezetet 
és népi játékokat. amelyeket forgalom DISZ-szervezete felé. kell létrehozni a jó munka ér-
6zűnni nem akaró tapssal ju- A pártvezetőség megvizsgálta dekében - állapította meg a 
talmazott a nézők serege. Lel- a DISZ helyzetét é5 határoza- párttitkár. 
kesító érzés volt együtt lenni tot hozott a DISZ-munka meg
a VIT-en részvevő fiatalok javítására. 
rendkívül színpompás táborá- A pártvezetőség megbízta 
val. Tudni és hallani azt, két tagját, Huszár Jenőt és 
hogy velünk együtt harcolnak, Lánczki Zoltánt, hogy vizsgál
küzdenek a világ békéjének ják meg a legközelebbi veze
fenntartásáért, az ifjúság, a tóségi ülésig a DISZ munkáját, 
fiatal nemzedék szebb jövöjé- ismerkedjenek meg a fiatalok
nek kialakításáért. Ez az érzés. kal az ifjú vasutasok problé
ez a bátorító. felemelő tudat máival. A két elvtárs sorra el
járta át szívünket. Ez moz- beszélgetett a fiatalokkal. Sok 
gatta tetteinket, egymás iránti mindenre fényt vetettek ezek 
szeretetünket ez gyújtotta a beszélgeté,;:ek. Kiderült, hogy 
lángra. Ez az eltökéltség. amely fájt az ifiknek, hogy nincs 
itt kapott méginkább tápot, a szervezetük. hogy a vidékről 
hazatérő fiatalokban kitörli!- bejáróknak Sztá!invárcsban 
hetetlen nyomot haey és harci van ideiglenes szállásuk és 
elszántságot arra. hogy fárad- szabad idejük javarésze una
hatatlanul küzdjenek saiát né- lomban telik. 
pük felemelkedéséért. függet- A pártvezetőség július 6-i Jenségéért, a békéért. 

A fiatalok ezután a kultúr- vezetőségi ülésén a DISZ prob-

palotában rendezett kultúrmü. lémája volt az egyik napirendi 
sort tekintették meg. A kon�- pont. A vezető�égi ülésre meg
resszusi terem, amely 3200 főt hívták a szolgálati vezetőket 
képes befogadni. zi;úfolá.sig és 6 DISZ-tagot: Pajor Lász-
me�elt. lót, Farkas Annát, Farkas Ist-

JELENTŐS SZIN VOLT a vánt, Bognár Erzsébetet, Kiss 
VIT fogadásai és rendezvényei Sán�?rt _és Tóth II. Józsefet. 
lorán a Kínai Népköztársaság Szukseg van-e DISZ_-sz:rve

lfjainak fogadása. a külön��ő j zetre_? Ez volt a fő_kerdes és 
hemzetek. így a magyar kul- Kollath Gyula párttitkár elv-

Nem volt síma az út 
A határozathozataltól a ha

tározat megvalósításáig hos,zú. 
nemegyszer göröngyös az út. A 
Vasmű forgalomhoz négy pá
lyaudvar tartozik. A pártveze
tőség fe:osztotta a négy pálya
udvart, maguk mellé vették a 
pártvezetőségi ülé!cen részt vett 
diszeseket. bevonták a oártcso
portbizalmiakat és megkezdték 
az agitációt. Csoportosan és 
egyenként, ahogy a körülmé
nyek engedték, jártak fiataltól 
fiatalhoz. Jártak munkaköz
ben, jártak munka után. Be
szélgettek ebédszünetben és 
beszélgettek szabadnapon. A 
pártvezetőség minden tagja 
részt vett a személyes agitáció
ban. Ilyen agitáció régen folyt 
már a fiatalok között. 

A DISZ vezetőségválasztó 
taggyűlés július 12-én mégis 
kicsit keserűen kezdődött. A 
száznál több fiatal közül hu
szonhatan jelentek meg. A be
számolót a párttitkár tartotta 
és szavai nyomán lelkes elha-

Tovább 
a megkezdett úton 

A taggyűlés óta még nem sok ket. de .a rendezők egyúttal ne-
idő telt el. De ez a kevés idó sí- ��t ne;;

a
���

0
;;�á�

01;;;,�!'!: kerekkel volt teli. A vasutas- restek az érdeklödőknek. hanem 
napi felajánlásokat az ifjúsági másrelet. 
brigádok teljesítették. Létre- Szombaton délután ugyanis a 
hozták a DISZ-csoportokat, 20 :Pie���bs né

i\;�i��r 
sta

n����t�� új taggal erősödött a szervezet. mellett szívesen. látott csehszle>
S ami a legfontosabb, a fiata- Yák versenyzőket is ünnepelt a 
lok nei:ncsak beléptek a DISZ- ti;��!li ATör"e't.:..�:�Y sz��f be: be, hanem élni is kezdtek a versenyző LéYay volt, aki nem
DISZ-ben ! A 722-es pá!yaud- csak a döntőt. hanem valameny
var mögül elhordtak vagy tíz D)i elötutamot is megnyerte. 
vagon salakot, törmeléket és leg7"eh�;;/J'ee�1b

utób
:�t�r��r�!��� virágoskertet varázsoltak a he- zöje - ismerte el az ugyancsak 

lyére. Megalakították a labda- kitünö képességű csehszlovák 
rúgó-csapatot, létrehozták az Havelka. 
Ifjú-gárdát (ők népnevelöknek sz�;:t�k��

tor
�!�m 

ne
:

c
���rk: nevezik), helyi könyvtárat szemlélőket is elkápráztatta. A 

szerveztek. A pártszervezet se- ��zö�;;n 
si!�o�

zö
t;r,t;'á�� 

s
�:: gítségéveJ már helyiségük is kintetű riatal nö keltett nagy rei

van a lakónegyedben, ahogy ők tünést szinte utolérhetetlen szur-
nevezik : a „technikumban". A ��;;:::�

Y
!';�sw.tra 

s�u�
1l�Töffri�t DISZ-teremben zenegép szól, tün.t. cje nem híába tartja a mon

taggyűlés után táncolnak. szó- dás. hogy a l&ts:oat néha csal. 
rakoznak. Gondoskodnak a rJ6;,: n·;�lífuk'.:,:'���';;r ha��J�: 
szabadnapos DISZ-tagok szó- vat. 
rakozásáról is. Legközelebb - MenJ rál Most elllzzl Ne 
például a szabadnaposok ki- hagyd magad! Szerezz előnyt! -
rándulni mennek a közeli 

I 

relkláltásokkal . biztatta Lévayt. 
. . . .. • , aki nem tudm. hogy meghallot-Szalk""!iz1geli uttorotaborba. ta-e ezeket. de tény. hogy .. rá-

A Sztálin Vasmű forgalom ment előzött. előnyt szerzett. s 
DISZ-szervezete tehát kijutott nem hagyta mag.át'"· 
a „mélypontról", megindult A vasárnap! sportilnnepély már 
felfelé. Van már DISZ-szerve- nem járt annyf izgalommal mint 
zet, szervezeti élet, javuló �ai���i

b
�ii rrs

o
t�������h�i

e 
1!��= 

munka és szórakozás, sport is. tett. A komoly sportversenyeken 
S a fiatalok, akikre azt kivüJ a tréfás vetélkerléseknek 
mondták, ,,nem érdekli őket a vo� a 

��r
a
1f[é

0

:e� •��fr�:- labdaDISZ", naponta többen és töb- rúgók csátáJa. a gyermekek fz. 
ben lépnek be az ifjúsági szer- galmas roller-versenye. a lepény-
vezetbe. 

:;t::t ���ö�1i;;t1�érsatf:k�
ei egy• 

Bánki Géza A jövő Puskásal. Kocsisa! ezen 

a mérközésen még sokszor „nagy 
bajban" voltak. Bármennyire is 
furcsa. de a kellemetlenséget 
számukra a l·abcia okozta. Nem 
egy fzben térdűkket továbbftották 
a Jövő 11ag:rJal a kerek labdát. • 
ez nem 1s csodálatos. hiszen teg
több jüknel< maJdnem térdéig ért 
a labda Gól a rPérkőzésen nem 
esett. '.l • ezért lz,galommal álltak 
meg az apróságok az eredmény• 
hircletö clobo)!ó előtt. Vajon ki 
!<.apja a kitűzött d!fat. ez a kér• 
dés izg,atta öket minden bizony• 
nval. A gondos rendezőség azo!l• 
ban közmegelégedésre oldotta 
meg ezt a kérdést és valameny• 
nyi .. labdarúgót'" dJJazott. 

A 1epényev6-verseny eredm�• 
nye �oká!g kétes marad elöttűnk. 
Az azonban már nem kétséges. 
hogy gya\<arlatl eredményét a 
Yerseny rész'\·evől otthon Is lát• 
hatták. A verseny izgalmában 
ugyanis a legtöbb bajnokjelölt 
nem kímélte ruháját és nagy 
harc! készségüket bizonyftott,a az 
a sok lekvárfolt, mely nyomot 
hagyott ruhájukon. !gy azt:!n rei• 
te-hetó. hogy a zyermekciket mtn• 
dijiiO tisztán tartó szülő'-< otthon Is 
kellö .. Jutal<>mban' "  részesítették 
sportszerető csemetéiket. 

Kevesen tudták eddig, hogy " 
köcsögYerés milyen veszélyes 
sport. Az a rendező. aki a nagy 
.. összecsapást0 irányftotta� min• 
den bizonnyal amellett szavaz. 
hogy veszélyt rejt magában ez .!' 
sportág is. A bekötóttszema ko• 
csögnrö balnokjel111tek ugyar.ls 
egy izben majdnem fejbeverték 
a rendezőt - a nézö!< legna
gyobb derültségére. 

A trérás versenyek mellett 
hatalmas sikere volt az aprósll:· 
gok rajzos klállltásán.ak . .. Ml le
szek. ha megnövök".  ez volt • 
rajzbeli feladat. A rajzokból ki
tűnt, hogy nem kPll félteni 2 moz.. 
donyvezetö kalauz, pék. cukrász, 
orvos. müvész stb. utánpótlást. 
De nem lesz baj a gyomor körül 
sem. Schupllcz Judit V. osztály� 
tanuló szakácsnó szeretne lennf 
az István-kórházban. Sokan ne
vettek a kis Judit pályaválasztási 
tervén. 

A sok ,1 d ámságot szerző ötl'>
dik vasutasnapot tgen nívós kuJ„ 
túrverseny zárta be. Ennek kere
tében az Ozemt kultúrcsoportok 
mellett több hivatás� művész Is 
!ellépett s nagy sikert aratott. 
Külön dicséret illet! Hegedűs Já· 
11:os k��ranszlét. aki szelleme
sen. ötlete._-.cn szőtte a vasutasnap 
jeJentósé,<ét a szövegbe. melyel 
a sok vldámsátr mellett sem Ce
lejthetett el egyetlen részvev8 
sem. 

(mécs) 
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XLVIII. EVFOLYAM, 35. SZ. 

Szüntessük meg 
a géprevárásokat 1 

H a egyebet nem írnánk. 
csak ezt: júliusban 1232 

esetben történt géprevárás. ak
kor is láthatnánk, hogy az őszi 
forgalom kezdete előtt olyan 
jelenséggel állunk szemben. 
melyet. ha nem szüntetünk 
meg sürgősen, káros követ
kezmény�kkel járhat az őszi 
forgalomban, 

A géprevárások számának 
gyorsütemű emelkedése - áp
rilisban 420 géprevárás voLt -
fontos figyelmeztetés szá
munkra. hogy romlik a mozdo
nyok kihasználási foka. zava
rok vannak a menetrendszerű 
közlekedésben s mindezek kö
vetkeztében romlik a kocsiki
használás. nő a kocsiállás, 
nem megfelelően alakul a ko
csüordulóidő, vagyis nincs 

irányítók kölcsönös jó együtt
működése előrelátást. jobb 
tervezést. jobb munkát bizto
sít. Ahol ezt felismerték. ott 
jelentősen csökkent a gépre
várások száma De sok helyen 
nincs együttműködés. Mi az 
oka ennek? Elsősorban a bi
zalmatlanság, a félelem. a 
meglévő nehézségek felnagyí
tása. Gyakori, hogy a menet
irányítók és a mozdonyfelvi
gyázók nem kielégítő együtt
működésüket azzal „magya
rázzák", hogy „úgyis mindegy. 
kevés a gép, hiányos a műsza
ki berendezés. nincs mit ten
ni", Igaz az, hogy vannak ne
hézségeink, de az nem igaz. 
hogy nem lehet semmit sem 
tenni ellenük. Bizonyításképp 
megemlítünk néhány esetet. 

rründen rendben. közvetlenül a Hányszor előfordul, hogy 
nagy feladatot jelentő őszi for- nem swrgalmazzák a fűtőház
galom előtt. ban a gépek javítását. vagy 

az. hogy a szerelésnél mecha-
Ezek a körülmények pa-::-an- nikus sorrendet tartanak, fi

csolóan követelik tőlünk, hogy gyelmen kívül hagyva a gépek 
az őszi forgalom kezdetéig feladatát? Sürgősen forduló 
meg kell szüntetnünk a gépre- gép nemegyszer 3-4 órát vár 
várásokat! .Meg kell szüntet- kiszerelésre. miközben olyan 
nünk és meg is tudjuk szüntet- gép szerel előtte. amelyik csak 
ni. Ennek azonban az a felté- több óra múlva fordul. Az in
lele, hogy egysége�en. vala- duló vonat pedig áll. gépre 
mennyi szakszolgálati ág, de vár. az állomás eldugu!ással 
elsősorban a .forgalom és a feu,e-get .  
vontatás harcot hirdessen a 
géprevárások ellen. A gépre- Sok hibát okoz a munkafe
várások számának emelkedése gyelem lazasága is. Székesfe
ug,yanis összefüggésben van hér-váron történt nemrégiben, 
azzal, hoey a szakszolgálati hogy gépre vártak a vonatok. 
ágak egymást okolják a gépre- a fűtőházban pedig hat gép 
várásokért. A forgalom sze- állt készen, de kiadni nem 
rint: későn adja ki a gépet a tudták őket, mert a fűtők nem íútóház, la.ssú a szerelés · · · és jelentek meg szolgálatban. És 
!i;::;- s�k 

a 
e!��:;1 � íf ;1�::i: van az éremnek egy másik 

mat okolja: nincs zöld út, sok oldala is : késve rendelik meg 
az ácsorgás, emiatt későn jön a gépet. nem tá.iékoztatják a 
be a gép a fűtőházba és így fűtőházat a gépigénylésekről. 
természetes, hogy a fűtőház is 
későn adja ki a gépet. 

A géprevárások javarésze 
ilyen hibákból adódik. 

Nehéz lenne hamarjában nempedig a „műszaki beren-
eldönteni, kinek van dezések hiányosságából", Ez a 

igaza, melyik az az ok, melyn.ek körülmény arra figyelmeztet, 
következménye az okozat. a hogy pártszervezeteink nem 
géprevárá:s. Nehéz a döntés foglalkoznak eleget. nem ne
annál is inkább, mert számos velik kellően a közém·ezetőket, 
más tényező is okozhat és a menetirányítókat és moz
okoz is géprevárást. Ha lassú donyfelvigyázókat. Nem vizs
például a kirakás, kevés az gá!ják meg mélyrehatóan a 
üres kocsi, akkor sürgős ese- gépre\'árások valódi okát, nem 
tekben - például egy bánya küzdenek kellően az opportu
kocsiszükségletének biztosítása nista. maradi nézetek ellen. 
érdekében - fél szerelvénnyel Lelkesíteni. biztatni kell az 
is közlekedtetni kell a gépet. embereket. Ha nehezek a fel
Egyetlen ilyen eset is felborít- adatok. akkor hatványozottan 
hatja a tervet és egy másik kell a dolgozók segítségét kér
vonatnál géprevárást okozhat. ni, mert emberek nélkül az 

Eg:;-szóval okokat lehetne egyébként minden igényt ki
keresni és lehetne találni olya- elégítő berendezés, technika is 

halott. A lelkes emberek vinokat is, amelyek első percben szont rosszabb körülmények elfogadhatónak. megnvugtató- között is képesek nagyobb nak tünnek. Ez azonban egy 
jottányit sem csökkenti a gép- eredményekre. 
revárások számát. Arra van Meg kell szüntetni a gépre
szükség, hogy magyarázatok várásokat! Ennek érdekében 
helyett cselekedjünk! szüntessük meg az opportunis-

A géprevárások száma fel- ta nézeteket. a nehézségek 
t�nóen magas a budapeSl!i, a felnagyítását, az együttmúkö
!leesi és a swmbathelyi igaz- dés hiányosságait. Biztosít
lllltóságok területén. Ha köze- sunk tökéletesen egybeha!l
lebbró! megvizsgáljuk ezeken golt munkát. elsősorban a mea helyeken a géprevárások netirányítók és mozdonyfelviokát, csakhamar kiderül, hogy 
nem kielégítő a menetirányí- gyázók között. mely egvetlen 
tók és a mozdonyfelvigyázók lehetőség arra. hogy tökéletes 
eJl.Yiittműködése. A menetirá- és állandó jellegű tájékozódást 
nyitók gyakran későn rendel- nyerjenek munkájukhoz. Te
nek gépet. nem kellő eréllvel remtsünk lelkiismeretEs, fe
biztosítják a mozdonyforduló- gyelmezett munkát a fűtőhá
kat. De gyakran hanyag mun- zakban és valan1ennyi szolgákát végeznek a mozdonyfelvi- lati helyen. A forgalom álizyázók is. Nem tartják � kap- landóan nő, mind több gépre csoJatot a forgalommal. nem törődnek azzal. hogy mindig van szükségünk. Emeljük a 
P<lntosan tudják : merre jár- mozdonyok kihasználását. bíz
nak a gépek. Hiányos tehát a tosítsuk vonatainknak a zöld 
tájékozottságuk s emiatt mun- utat. mélyítsük el a szolgálati 
kájuk kapkodó, rendszertelen ágak közötti együttműködést 

Ez az a !)Ont. ahol lehet és és_ a
_
kkor _megszünnek a gé�re

kell Javítani. A moz- varasok es nvugodtan tekmt
donyfelvigyázók és a menet- hetünk az őszi forgalom elé. 

A• őssi forgalom végrel1ajtásá11al, .�ihe,·éért 
Az őszi forgalmat előkészítő 

munkaversenynek ismét lezá
rult egy szakasza. a vasutas
napi győztes musi:ak után dol
gozóink kiváló eredményekkel 
köszöntötték alkotmányunk 
ünnepét is. Allomások és fűtó
házak, szertárak és pályafenn
tartási főnökségek jelentik : 
teljesítettük augusztus 20-i vál
lalásainkat, készen állunk az 
őszi forgalom nagy csatájára, 
elért munkagyő.1elmeink újabb 
tettekre serkentenek az őszi 
forgalom sikeréért, a Nagy Ok
tóberi Szocialista Forradalom 
évfordulójának tiszteletére. 

Versenyben a dolgozók 
90 százaléka 

A Gazdasági Vasútaknál 
ugyancsak megnőttek a fel
adatok az ehnúlt hetekben. A 
kimagasló eredmények elérése 
érdekében a dolgozók 90 száza
léka tett brigád- vagy egyéni 
vállalást. melyeket az alkot
mány-műszakban sike1Tel tel
iesítettek. Az oroszlánvi üzem
főnökség munkaeredményéhez 
nagymértékben hozzájárult 
Máté lmre mozdonyfelvigyázó 
teljesítménye, aki jó szervező 
munkával biztcsitotia a von
tatógépek állandó üzemképes
ségét, gondo�kodott aw� töké
letes karbantartásáról. Nem 
kis része van abban. hogv az 
üzemfónökség árukiloméier
tervét 110,li százalékra teljesí
tette. 

Az egyéni munkasikereknél 
figyelemreméltó az ercsi üzem
főnökség létszámába tartozó 
Kállai Mihályné jegyvizsgáló 
eredménye. aki egyéni tervét 
udvarias, figyelmes munkával 
145 százalék.Ta teljesítette. 

Ahiiny iillomás 
- anD)i munkagyózelem 

Jési tervet a vállalt 102 száza
lék helyett, 106 százalékra tel
jesít.ették. Feltűnt a verseny
ben Sárkány Pá! tolatásvezető 
brigádjának nagy munkaked-

legjobb eredményt Dékány 
I 

nú szolgálattevő és bl�gád�a 
lmre tolatásvezető és brigádja, érte el, akiknek neve buszken 
valamint Szepesi Imre forgal- díszeleg a versenytáblán, 

Nyolcszázalékos ön költségcsökkentés 
ve, akik kocsimozgatási tervü- A N Októbe . S .al. 

1 

't !múlt év hasonló idő-k t 13  . al  "kkal l ,  ltel'esí agy n ZOCl 15- ge a� e e . szaz e _u J · ta Fon·adalom évfordulójának szakához viszonyítva három tette
h
k. ., lm�, ne

1
m
3 

15

5 
. �

k
!Y.an t1Szteletére és az őszi forgalom százalékkal mérsékelik. Meg• .,pec es szam a - a1 any 'k t r ,, , , ·d k 'b n , l elvtárséknak például a kiváló 51 .. er� e J�i.,ese_ er e e_ e fogadták. hogy vállalasuk te 4 

·ed , , t f , . 1z· kovetesremelto vallalás szule- jesítése érdekében tovább szi• ex menye emJe !. tett a nyíregyházi pályafenn-
Jó eredmén:i,Től érkezett hír I tartási főnökségen. A dolgo

a fontos feladatot teljesítő zók vállalták, hogy a munká
Bánrévéról. Az állomáson kü- latok költségeit a kitűzött két 
lönösen a forgalmi dolgozók I százalék helyett nyolc száza
tettek ki magukért az alkot- lékkal csökken'ik. Ezen belül 
mány-ünnepi műszakban. A a vágányszabályozás önköltsé-

lardítják a munkafegyelmet. 
Az igazolatlan mulasztások 
szamát 0,1 százalékra csökken
tik, és két óráról más.fél órára 
szállítják le a kocsi ki- és be
rakások idejét. 

„Az őszi forgalom legjobb dolgoLója és legjobb csomópontja·· címért 

Az előttünk álló őszi forgal- csolt mozgalom továbbfejlesz- akiknek szolgálati helye leg
mi feladatok' messze túlhalad- tése. Jobban teljesíti ez idó alatt az 
iák az elmúlt év hasonló idó- Ezeknek a feladatoknak si- élüzemfeltételeket, szintén ju• 
szakának feladatait. A mEgnö- keres végrehajtását segíti elő talomban részesülnek. 
vekedeit ipari és mezőgazda- ,,az őszi forgalom legjobb dol-

, 

Az őszi forgalom legjobb 
sági termékeket gyorsan. biz- gozója•·, valamint „az ószi for- csomópontja címet az a cso
tonságosan, minden veszteség gal.om legjobb csomópontja" mópont nyeri el, amel}-ik az 
nélkül kell elszállítanunk ren- címekért kezdeményezett ver- l955. évi augusztus l-től de
deltetés1 helyére. E fe:ladatok- seny. cember 31-ig terjedő időben a 
nak csak a munka minőségé- Az őszi forgalom legjobb legjobb eredményt éri el, illet,
nek megjavításá,·al. a munka- dolgozója címet és külön pénz- ve a megszabott terveket a 
verseny további szélesítésével I jutalmat nyer el az a dolgozó legmagasabb százalékban tel• 
tudunk eleget tenni. Követke- - s,:olgálati ágra való tekin- jesíti. A győztes csomópont az 
ze!esen kell harcolnunk a me- ,et 'nélkül -. aki a megállapí- őszi forgalom legjobb csomó
r.etrendszerinti köz

. 
'ekedé�ért, 

1 

tett sztahanovista feltételeket pontja cím mellett a csomó-
11, szállítási ki.>ltségek csökken- 1955 augus"l:tus l-től december ponti verseny j!vőztesének járó 
téséért, melvnek egyik legion- 31-ig folynmatosan teljesíti és pénzjutalom -kétszerése'ben ré
tosabb eszköze. az összekap- túlteljesíti. Azok a vezetők, szesül. 

A túlsúlytovábbítás - és ami mögötte van 
Az őszi forgalom sikerének nélkül továbbított többi teher

egyik biztosítéka a t úlsúlyai; vonat terhel:fae is e!él'i az át
mozgalom. Vezérfonalként hú- lagos vanatterhelés mé,-tekét. 
zódott végig ez a megállapítás Ha a túlsúlyos vonatok mel
a ,·asútüzem.i értekezleten. az lett a vonatok többsége az elő
igazgatósági őszi forgalmi és a írt terhelést sem viszi, akkor 
gócponti édekezleteken. Nvo- a vasut egé,zének termelé
mában azonban mindig ott járt 

I 
kenysége nem nő. hanem csök

az a megjegyzés, hogy a túl- ken, viszont emelkedik az ön
s.í.lyos mozgalom csak úgy le- költség és a szállítás sem vá
het ered.ményes, ha a túlsúly lik gyorsabbá, holott ez a cél. 

''onatonként 69 to-ával ke"ese:bb 

Nézzük meg, hogyan kö,·e
tik ezt a célt az őszi forga
lom küszöbén a ferencvárosi 
fűtőhá;!ban. 

nyos együttműködésében lát
ják a hibák okát. 

Sok a gépm.enet 

Harmath Mihály elvtárs 
egyetlen példája is erre vall: 

- Augusztus 7-én 5 óra 

A November 7. Erőművet és 
számos más fontos üzemet ki
szolgáló Vá, pa lota állomáson 
a Kossuth-brigád tört a mun
kaverseny élére. A brigád Ber

A júl:usi eredményeit sze
ta József és Furglás Ferenc 

rint nem valami bíztatóan. 
forgalmi szolgálattevők veze-

Júliusi túlsúlytovábbítási ter
t.ésével terhelési tervét 136 vét teljesítette ugyan a fűtő
százalékra, menetrendszerinti ház, mert az előirányzott 
indítási és fajlagos kocsimoz- 53 OOO helyett 55 724 tonna 
gatási tervét pedig 1 19. illetve I túlsúlyt továbbít�t�. E_ tény:-

helyett csupán 745 tonna volt. 
Tehát vonatonként átlagosan 
1ninden. ferencvárosi mozdony 
69 tonnával vitt !kevesebbet az 
előírtnál. 

Ha a mozdonyteljesítményi 
lapo•kat vizsgáljuk, akkor azt 
látjuk, hogy a fe,-encvárosi 
mozdony brigádok szívesen vál
lalnak túlsúlyt. Alig van moz
donyvezető, aki ne Vi]me 
részt a mozgalomban. Az átla
gos terhelés havi értéke azon
ban alatta marad az előirány
zatnak. 

45 perc-kor jártam ki a fűtő
házból és az irányítás szerint 
gépmenetben Székesfehérvár
ra mentem - mondja. Onnan 
Pusztaszabolcsra vittem egy 
üres szerelvényt. Pusztasza
bolcsról 8-án ugyancsak gép.. 
menetben 22 órakor érkeztem 
a ferencvárosi fűtőházba. Kö
zel negyvenora.s szolgálatot 
teljesítettem egy Ü?'es vona

tért. 

146 százalékra teljesítette. zőnél a tervteliesites l0n,5 sza-
. zalékoo. A tehervonatok nagy-

Szerencs állomáson Nagy 
részének átlagos terhelése 

III. Istvan forgalm; szolgalat- azonban alatta marad a meg
tevő ,.-ezetésével született meg szabottnak: az egy vonatra 
a legjobb eredmény. A terhe- eső átlagos terhelés 814 tonna 

Példás teljesítmény 

A debreceni fűtőház vi llamos múhelvPben Mátvás La!os vlll�nv· 
szereld 1 62 száza lé-kos átlaqteljes;·mént1yel dolqozik. A vele- dolgozó 

Kovács Imre átlagte ljesítménye 1 60 százalék körül mozog. 
(Kovács Géza felvétele) 

Több mint 100 -tonnával 

az átlag alatt 

Itt van például Fehé-r Ferenc 
mozdonyvezető, aki a fűtőház 
élgárdájába tartozik. Legin
kább a pu.sztaszabolcsi vona
lon jár 411-445-ös gépével és 
valósággal „vadássza" a túl
súlyos vonatokat. Júliusi ti
zenkét szolgálata alatt az ál
tala továbbított 29 vonatból 
nyolc túlsúlyos volt, a többi
nél azonban a 780 helyett 667 
tonna Yolt a havi terhelési át
laga. 

Pászti János, a 411-es DISZ
brigád vezetője is ügyes, jól 
dolgozó mozdo'1yvezető. Július
ban tizenegy út után négy
szer kapott túlsúl}-továbbftá
sért prémiumot, de az átlagos 
terhelése a tervszerinti 862 
tonnával szemben csupán 729. 
tonna volt. 

A mozdonyvezetök a szerve
zetlen.sérJben, a fO"'g1lmi szol
gálat, fóleg a menetirányítók 
és a vontatási szo/cálat hiá-

Barta István augusztus 8-án 
21 órakor járt ki 424-es moz
donyával, hogy gépmenetben 
Fehérvárra menjen. Buda
fok-Hárosról azonban vissza
küdték Kelenföldre. hogy ott 
lesz a vonata. Kelenföldön 
nem tudtak semmit a vonat
ról és Ercsibe irányították. 
ótt kapott is vonatot, de csak 
150 tonnásat. Ezzel elment 
Pusztaszabolcsra, onnan gép
menetben Mórra. Mórról 600 
tonnával indult azzal, hogy 
Moha-rakodón mig felvesz 
150 tonnát. Moha-rakodón át
haladást kapott, Moha állomás 
ellenben megfogta és gépme
netben visszaküldték Moha
rakodóra. Ott mégis csak fel• 
vett 150 tonnát, így jött el 
végül 750 tonnával. Huszon
nyolc órai szolgálata alatt 200 

kilométert tett meg, s ennek 
több mint fele meddő futá:1 
vo!t. 

Balázs Ferenc munkaérdem
rendes mozdonyvezetó augusz
tus 7-én 24 órás szolgálata 
alatt három kilométert „fu
tott" a körvasúton. 

Sok hasonló esetet lehetne 
még említeni, amelyek mind 
arra hívják fel a figyelmet, 
hogy sokkal jobban kell küz
deni a gépmenetek, a jelzőnél 
való feltartótiatások ellen, de 
mind�nekelőtt a jó! lkiterhelt 
vonatokért. 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

Az 1955/56-os pártoktatási év előkészítésén�k 
tapasztalatai a pécsi igazgatóság területén 

A Központi Vezetőség már
cius 4-i határozata hangsú
lyozza az ideológiai színvonal 
emelésének jelentőségét, 
amely alapja annak, hogy 
párttagjaink megértsék a párt 
politikáját és tevékenyen 
résztvegyenek gyakorlati meg
valósításában. A propaganda
munka növekvő feladatai ter
mészetesen propagandistáink
tól is többet követelnek, bár 
&z elmúlt oktatási évben je
lentős sikereket értünk el a 
propagandisták munkájának 
javításában. A kongresszusi 
tanfolyamokon, kü'.önösen a 
IV. téma feldolgozásánál (szer
vezeti szabályzat és a párt
munka kérdései) fokozódott a 
tagság aktivitása, lendülete és 
érdeklődése a pártpolitikai 
kérdések iránt. 

Ha az érdeklődés okait vizs.. 
gáljuk, akkor a következőket 
állapíthatjuk meg: 1. A m.á,-. 

cius 4·i határozat lelkesítőleg 
hatott, világosan megszabta a 

tennivalókat, harcot indított a 
párt ideológiai tisztaságáért és 
leleplezte a párt politikáját el.
torzító nézeteket. 2. A márci
usi határozat után ha-téko
nyabb és tartalmasabb lett az 
iskolák elvi és módszertani se
gítése. 3. Valamennyi pártak
tívánkat bevontuk a pártépítés 
kérdéseinelc megtárgyalásába. 
4. A párt belső életének vizs
gálata nagy érdeklődést vál
tott ki még a korábban pasz
Bziv párttagok között is. 

pagandistákkal és a hallgatók- között K�s Kálmán elvtárs, 
kal. Kaposvár pft., Hortobágyi La-

Nagyobb gondossággal tör- jos elvtárs Mohács állomás és 
tént a propagandisták kivá- Gerecs István elvtárs Pécs ál
lasztása is. Különösen örven- lomás.) Az új propagandisták 
detes, hogy sokkal több párt- mellett a régi, tapasztalt és az 
funkcionárius fog rendszeres eddigiek során jó munkát vég
propagandamunkát végezni, zett propagandisták ismét ve
mint az elmúlt évben. Mint- zetnek szemináriumokat. Az 
egy hatvan párttitkár, illetve idén nem fordult elő olyan 
pártvezetőségi

, tag vállalt pro- eset, hogy propagandistákat 
pa�andam_;1�kat, de sok szak-

, 
megkérdezésük és megha1lga

ma1 vezeto 1s vállalkozott pro- tásuk nélkül javasoltak volna 
pagandanmnkára. (Többek oktatásra. 

Tanuljon minden tagjelölt 
Az eddigiek során eredmé

nyekről beszéltünk, de nem 
ha.lgatjuk el a hiányosságokat 
sem. Somogyszobon és Csur
gón a hallgatók kiválogatásá
nál nem tartották szükséges
nek az egyéni, meggyőző fel
világosító munkát, hanem 
megc::�edtek annyival, hogy 
megkérdezték az elvtársaktól : 
melyik pártoktatási formán 
kívánnak tanulni. 

Több helyen előfordult, 
hogy a pártvezetőségi tagok 
nem világosították fel a hall
gatókat a különböző oktatási 
formák témáil·ól Helytelen 
az is, hogy a· tagjelöltek
nek csak 52 százalékát vontuk 
be az ok;tatásba. Ez a szám 
nem kielégítő, hiszen a tagje
löltek párttaggá válásának 
egyik legfontosabb feltétele a 
marxizm�leninizmus alap
jainak elsajátítása. Párlszer
vezeteink újra elbeszélgetnek 
a tagjelöltekkel és meggyőzik 

őket a pártoktatás-ban való 
részvételük fontosságáról 

Van tehát javítanivaló. Sok 
feladat vár még pártszerveze
teinkre a hátralévő idő alatt. 
Különösen font0s a propagan
dista tanácskozások jó előké
szítése, a propagandisták fel
készítése. a pártszervezetek 
rendszeres ellenőrző és segítő 
munkája, valamint az, hogy 
a vezetőségi tagok szeptember 
hónapban újra elbeszélgesse
nek valamennyi hallgatóval. 

Az elmondottak csak kira
gadott példák a legfontosabb 
soronlévő feladatokból. Emel
lett még számos apróbb-na
gyobb problémát kell megol
dani, hogy az új oktatási év
ben maradéktalanul végre
hajthassuk a Központi Vezető
ség határozatából adódó fel
adatokat. 

KJss An.bl, 
a pécsi politikai osztály 
propaganda alosztályának 

vezetoJe 

) 

Az Egyiptomi Köztársaság közlekedésügyi miniszterének 
és az Egyiptomi Államvasutak elnökének nyilatkozata 

magyarországi látogatásukról 
A magyar kormány vendége

ként egy hétig hazánkban tar
tózkodott Fathi Ra.dvan, az 
Egyiptomi Köztársaság közle
kedésügyi minisztere és Gamal 

Hamai, az Egyiptomi Allam
vasu tak elr.öke. Az egyiptomi 
vendégek i �t-lartózkodásuk 
alatt Bebrits Lajos elvtárs, 
közlE!kedés- és postaügyi mi
niszter társaságában megtekin
tették Budapest-Ferencváros 

új rendezőpályaudvarát, vala
mint Székesfehérvár állomás 
korszerű bizt06itóberendezését. 
Ezenkívül látogatást tettek az 
Úttörővasúton. a Ganz Vagon
gyárban, a győri Wilhelm Pieck 
Vagongyárban és Sztálinváros
ba.n. 

Bud,west-Ferencváros áilo
máson tett látogatásuk alkal
mával az egyiptomi közleke
désügyi vezetők nyilatkozatot 
adtak a Szocialista Vasútért

nak. Elmondották, hogy igen 
kellemes hetet töltöttek Ma
gyarországon Bebrits Lajos 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter meghívására. Különö
sen mély benyomást tett rá
juk a k,-jzlekedési ipan uze
mek fejlettsége, a magyar vas
út rendkívül nagy áru- és 
személyforga·mat lebonyolító 
munkája. 

Radvan miniszter a továb
biakban arról beszélt, hogy az 

Egyiptomi Köztársaságban tel
jes erővel folyik a harc az or
szág demokratikus átalakítá
sáért. Az egyiptomi nép azért 
harcol, hogy megszabaduljon 
az imperializmustól és a feu
dalizmustól. A kormány jel
szava: ,,Minél többet a népért". 

Jelentös eredményeket értek 
már el a földnélküli paraszt
ság földhözjuttatásával, a 
Nemzeti Termelési TanáCB lét
rehozásával, amelynek fő fel
adata, hogy lépéseket tegyen a 
mezőgazdaság átalakítására. 
öntözőművek, erőművek léte
sítésével teremtik meg ehhez 
az alapot. Ugyanígy bizottság 
alakult a szociális szolgáltatá
sokra vonatkozó tervek kidol
gozására. Az ország fokozott 
ipa.rosítására, is részletes ter
veket dolgoztak ki. 

Az E:gyiptomi A.ll.amvasútak 
feladatairól Gamal Hamdi, az 
államvasutak elnöke nyilatko· 
zott. 

nél. Különösen a technikai be
rendezések ragadták meg a fi• 
gyelmüket. A íerencvárool 
Keleti-guritódomb legkorsze
rűbb építési és technikai meg
oldása. a vágányfékberendezés 
annyira megnyerte elismerésü
ket, hogy megoldást keresnek 
a íerencvárosihoz hasonló 
alexandriai fejállomás gurító
dombbal és automatikus � 
rendezésekkel való felszerelé
sére. 

A vasút korszerüsítésáhez 
Egyiptom ebben az évben 
4 400 OOO font értékben ren
delt Magyarországtól közleke
dési felszereléseket, ezek kö
zött van 20 darab 424-es góz
mozdony. 160 személykocsi, 93 
Diesel elektromos tolatómm
dony. Hangsúlyozták a vendé.. 
gek, hogy az eddig szállított 
kocsikkal és mozdonyokkal tel
jes mértékben elégedettek. 
úgyhogy minden alapja meg� 
van a gazdasági kapcsolatok 
kiszélesítésének Magyarország 
és Egyiptom között. 

Elismeréssel szóltak a ven
dégek a ma.,ayar vasutasok 
fegyelmezettségéről. Mosolyog
va jegyezték meg. hogy az 
,.öreg'' vasutasoknak semmi 
okuk az aggodalomra az után
pótlást illetően, mert az úttör6 
vasutasok kitűnő. fegyelmezett 
gárdája méltó folytatója lesz 
jó munkájuknak. 

A IV. téma feldolgozásának 
tapasztalatai elősegítették az 
új oktatási év előkészítését is. 
Igazgatóságunk területén a 
pártszervezetek vezetőségi ülé
seken, bizalmi- és népnevelö
értekezleteken, továbbá a má
jusi taggyűléseken megbeszél
ték az elmúlt oktatási év ta
pasztalatait és ismertették az 
új oktatási év feladatait. Eb
ben a munkában nagy segítsé
get jelentettek a Központi Ve
zetőség március 24-i, és má
jus 16-! határozatai. 

Feladat,aink a tagdíjfizetés megjavítása érdekében 

- A vasút legfontosabb fel
adata, hogy lépést tartson or
szágunk ipari és mezőgazda
sági átalakításával - mondot
ta. - Az egyiptomi vasutakat 
eddig az jellemezte, hogy fő
ként személyforgalomra ren
dezkedtek be. Mozdony- és ko
CBiparkunk azonban már igen 
nehezen telel meg a növekedő 
feladatoknak. Jelenlegi 421 O 
kilométer hosszú vasúthálóza
tunk is bővítésre és korszerű
sítésre szorul. Az egyiptomi 
vasutak teljes újjáépítési prog
ramot dolgoLtak ki, amelynek 
megvalósításában a magyar 
közlekedési iparnak igen nagy 
szerep jut. 

Az egyiptomi közlekedésül\Yi 
vezetők tiszteletére Bebrits 
Lajos elvtárs, közlekedés- és 
postaügyi miniszter szerdán 
estebédet adott. amelyen a 
vendégel, ismételten köszöne• 
tet mondtak azért a szívélyes
ségért:, amelyet mindenütt ta• 
pasztalt:ak látogatásaik során 
és jólétet. boldogságot kíván
tak a magyar népnek. továbbl 
Jó eredményeket a magyar 
vasút dolgozóinak. 

Pártunk szervező bizottsága 
1952. április 10-én haiározatot 
hozott a tagdíjfizetés megja
vítására. A határozat rámu
tatott arra, hogy a pártszer
vezetek a tagdíjfizetést csak 
gazdasági kérjésként kezelték, 
nem ismerték fel politikai je
lentőségét. A határozat fel
adatul tűzte a pártszervezetek 

elé, hogy „megfelelő politikai 
nevelőmunkával . . . legkésőbb 
1952. év végére mind6n alap
szervezetben el kell érni, hogy 
megszűn;ön a tagdí;hátra.lék 
és meg kell követelni mir..aen 
egyes párttagtól és tagjelölt
t/5!, hogy rertde8en. fizesse a. 
párt�sági díjat." Propagandistáink már az 

oktatási év végén hozzákezd
tek az új oktatási év előkészí
téséhez. Ismertették a hallga
tókkal az 1955-56-0s oktatási 
évre vonatkozó tudnivalókat. 
A propagandisták agitációs 
munkájának eredményeként a 
hallgatók többsége maga kér
te továbbtanulásának biztosí
tását. Gyékényes állomáson 
Pintér László, Barcs fűtöház
nál Saiavecz Károly középfo
kú propagandisták hallgatóik
kal együtt már a zárószeminá
riumon vállalták, hogy a kö
vetkező oktatási évben ismét 
együtt tanulnak az SZKP II. 
évfolyamán. A propagandisták 
és a párttitkárok jó munkájá
nak hatására hasonló eredmé
nyek születtek többek között 
Szekszárd, Pécs és Dunaföld
vár állomások pártszervezetei
nél. 

A tagdíjfizetés is a hovátartozás kifejezője 

'önként vállalt megbízatás 

Igazgatóságunk területén a 
pártszervezetek ebben az esz
tendőben sokkal alaposabban, 
nagyobb gonddal és felelösség
ét·zettel fogtak hozzá a párt
és DISZ-oktatás e ökészítésé
hez, mint az előző évben. A 
Sztálin Va.smű forgalmi alap
szervezete okulva a múlt év
ben elkövetett hibáján � ami
kor a hallgatók megkérdezése 
nélkül szervezték az oktatást 
-, az idén már a párthatá
rozatnak megfelelően fog·a1-
kozott a pártvezetőség a pro-

Ezt a határozatot egyes 
pártszervezeteink ezideig sem 
hajtották végre. Az eltelt kö
zel három és fél év alatt nem 
javult jelentősen a tagdíjfize
tés, sót az elmúlt év májusá
hoz viszonyítva néhány párt
szervezetnél csökkent a tagdíi
fizetók száma. A visszaesés a 
miskolci politikai osztály te
rületén 3,2, a szombathelyi te
rületen 2,5 százalékos. Ezek a 
szám k azt mutatják, hogy a 
pártszervezetek vezetőségei és 
aktivistái keveset tettek a ha
tározat megvalósításáért. 

Más pártszervezetek példája 
azt bizonyítja, hogy ahol az 
alapszerveretek vezetősége; és 
a pártbizalmiak egyénileg fog
lalkoztak a tagdíjfizetést elha
nyagoló tagokkal és megma
gyarázták, hogy a rendszeres 
tagdíjfizetés a párttag legele
mi� kötelessége, ott ez a 
munka sikerrel járt. A pécsi 
politikai osztály területén az 
elmúlt év májusától ez év jú
niusáig 90,3 százalékról 99 1 
százalékra emelkedett a tag
díjfizetés aránya. Nagykanizsa 
állomáson, Győr GYSEV állo
máson és pályafetmtartásnál 
Kaposvár pályafenntartásnáÍ 
a tagdíjfizetés több hónap óta 
100 százalékos. Hatvan állo
más pártszervezete januártól 
júniusig 47 százalékról 100 szá-

Az MNDSZ köszönete 
Amint ismeretes, a vasutas 

dolgozó nők az anyák világ
kongresszusára gyönyörú albu
mot készítettek. amelyben ké
pekben beszámoltak a ma<zyar 
vasutasnők életéről és mun· 

kaköt·ülményeiről. Most az 
MNDSZ központjának nemzet
közi kapcsolatok osztálya leve
let juttatott el a vasút politi
kai főosztályához, amelyben a 
következőket írják: 

Kedves El1:lársa�·!  Közöljük az Elvtársakkal, hogy az el
kész!tett ajándék albumot, amelyet a vasutas dolgozó nők kül
dötiek az anyák világkongresszusára, kül-döttségünk továbbí
totta. Az album szép kivitelű és tarta.lma is iaen jó volt. Kér
jük az Elvtársakat. hogy tolmácsolják köszönetünket a vas

utas dolgozó nőknek a gyönyörű album elkészítéséért. 
Na.gy Borbála, 

az MNDS?.: nemzetközi k<ipcsolatok 
osztályának munkatársa 

zalékra javította a tagdíjfize
tést. Ennél a pártszervezetnél 
leváltották a hanyagul dolgo
zó pártbizalmiakat, helyettük a 
tagdíjfizetésben is pé_damuta
tó, lelkes pártbizalmiakat vá
lasztottak, és vezetőségi ülése
ken, taggyűléseken is megvi
tatták a tagdíjfizetés megjaví
tásának tennivalóit. 

A felvilágosító munka foko
zása nemcsak a tagdíjfizetók 
számának emelkedését ered
ményezte, hanem elösegítette 
a szervező bizóttság határoza
ta azon pontjának végrehajtá
sát is, hogy „minden párttag
nak a pártkongresszus által a 
jövedelem arányában megál
lapított tagdíjat kell fizetni." 

Néhány pártszervezetben 
egyes párttago,, a határozat
nak ezt a pontját sem hajtják 
végre. CelldömöLk fGtőháznál 
például több 2000 forinton fe
lül keresö párttag van több 
hónapi tagsági díjjal elmarad
va és hátralékukat „alkudo
zással", a progresszivitás mel
lőzésével igyekeznek rendezni. 
A tagdíjfizetés11él mutatkozó 
egyhelyben topogás, vagy visz
szaesés több okból fakad: 1. 
A pártbizottságok és pártszer
vezetek nem érttették meg 
tagságukkal, hogy a rendsze
res tagdíjfizetés a párthoztar
tozás, a pártfegyelem legelső, 
alapvető követelménye. 2. A 
tervek teljesítése és a terme
léssel kapcsolatos politikai 
munka elvégzése mellett párt
szervezeteink jelentős része el
hanyagolta a párton belüli ne
velőmunkát, háttérbe szorítot
ta a pártépítés mindennapos 
feladatait, kevesebbet törődött 
a pártcsoportok ezirányú 
munkájával. Ennek követ
kezménye, hogy az ilyen 
pártszervezetekben a pártta
gok elhanyagolják a tagdíjfi
zetést. 3. A pártvezetőségek 
nem tették a pártbizalmiak és 
aktivisták elsőrendű feladatá
vá, hogy po'itikai kérdésként 
törődjenek a tagdíjfizetéssel. 

Ismerve a hibákat, hogyan 
szüntethetjük meg a tagdíj-

fizetésnél meglévő hiányossá
gokat? A Központi Vezetőség 
határozata értelmében a tag
díjfizetés fejlődéséért és az az
zal kapcsolatos valamennyi 
munkáért az alapszervezet ve
zetősége a felelős. Az alap
szervezet vezetősége renc1sze
resen tárgyalja meg vezetőségi 
üléseken, taggyűléseken a tag
díjfizetés helyzetét és & tenni
valókat. Bírálják a tagdíjat 
hanyagul fizető párttagokat és 
tagjelölteket. Az agitációnál 
bátrabban igényeljék a tagdíj
fizetésnél is példát mutató 
párttagok segítségét 

Javítsuk ,a bizalmiak 
munkáját 

A rendszeres tagdíjfizeté, 
érdekében állandó politikaj 
felvilágosító munkát kell vé
gezni. Figyelmeztessék a párt
bizalmiak a hozzájuk tartozó 
párttagokat arra, hogy a ha
vonta rendszeresen és prog
resszí ven fizetett tagdíj a 
párthoz való tartozásukat fe
jezi ki, a tagdíjfizetéssel ha
vonta hitet tesznek a párt 
mellett. Az agitációs munka 
mellett a pártbizalmiak el
lenörízzék rendszeresen min
den hónapban a párttagok tag
sági könyvét és a tagjelölt iga
zolványokat. 

A tagdíjfizetés megjavításá
nál is legnagyobb jelentősége 
a kommunista példamutatás
nak van. A pártszervezetek 
vezetőségei, a pártbizalmiak 
és aktivisták a szolgálati hely 
kommunista vezetői mutassa
nak elsősorban példát a rend
szeres tagdíjfizetés:;el. 

A pártbizottságok és párt
szervezetek tartsák fontos po
litikai feladatuknak a szerve
ző bizottság tagdíjfizetésről 
szó!ó határozatának végrehaj
tását. A pártvezetőségi tagok 
és pártbizalmiak különös 
gonddal állandóan foglalkoz
zanak a tagdíjfizetés megja
vításával Allandóan magya
rázzák a párttagok között a 
tagdíjfizetés politikai jelentő
ségét. Magyarázzák meg, hogy 
a tagdíjfizetés a párt iránti kö
telesség, a párthűség és a párt
fegyelem kifejezője is. Aran
dó politikai munkával elér
hetjük, hogy rövid időn belül 
minden párttag és tagjelölt 
maradéktalanul teljesítse leg
elemibb kötelességét, rendsze
resen fizesse tagdíját. 

Csényi Pál, 
a vasút politikai főosztály 

munkatársa 

Elmondotta, hogy a magyar 
va,úti szolgálati helyek látoga
tása során számos olyan ta
pasztalatot szereztek, amelyet 
igyekeznek hasznosítani az 
egyiptomi vasutak fejlesztésé-

Szovjetunió: 

A szovjet vasutasok július 
31-én ünnepelték huszadszor a 
vasutasnapot - amint erről 
már beszámoltunk. Most újabb 
érdekes adatokat tudunk meg 
a „Gudokb61". A lap beszámol 
arról, hogy a szovjet vasuta
sok négy év alatt befejezték 
az áruforgalom ötéves tervét. 
A közlekedés színvonala egyre 
emelkedik. Fokozódott a gépe
sítés, a gő�ozdonyok helyett 
egyre több villany- és motoros 
mozdonyokat alkalmaznak. 

Sok függ az emberektől. sok 
múlik képzettségükön, a mun
ka iránti odaadásukon. Nap
ról napra nő az értékes javas
latok. kezdeményezések szá
ma. Egy rélti orosz közmondás 
azt tartja. hogy • .Aki keres. az 
mindig talál". Nos, a szovjet 
vasutasok állandóan keresik az 
úiat, terveznek. tökéletesíte
nek. A tények egész sora bizo
nyitja. hozy él az új technikát 
és technológiát fejlesztő kez-

·111REK 
deményezű erő, amely hata!• 
mas anyagi tartalékokat rejt 
magában. Nincs a vasútnál Je• 
lentéktelen ember. mindenki 
nagy a munkahelyén! - írja 
a vasutasnapi beszámolójában 
a „Gudok". 

Ausztria: 

A „Betriebszeitung", az 
osztrák vasutasok lapja arról 
ír, hogy a vasutasok bérrende
zésénél súlyos visszaéléseket 
követtek el az alacsony fizeté
sű kategóriákban: mindössze 
3,6-6,25 százalékkal emelték 
a béreket. ezzel szemben a 
magas fizetésűeknél 18-24 
százalékkal. Nem csoda - írja 
az újság -. hogy az osztrák 
vasutasok körében a fizetés
rendezés elégedetlenséget kel• 
tett. Még jobban fokozza az 
elkeseredést a legújabb sta
tisztikai adatok közzététele. 
miután hivatalos helyről ki· 
adott közlemény is azt állítja. 
hogy az elmúlt tíz év alatt az 
árak hét és félszeresre emel
kedtek. 

Kép Lengyelországból 

Gyorsan h_alad a lenqy•I vasutak vlllamosítása. A Varsó- sztállno
qrodl vasutvonal vll lamoaíUsa során már elérték a Varsótól 1 50 kf• 
lométerre fekv6 Koluszkl várost. Nem sokkal utána a vonalat át• 
adtilok a forqalomnak, K6pünkön ,az elsö víl lamosvonat a próbaúton, 

(A Lenciyel Tavlratl Iroda felvétele.) 
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Új állomás, új feladatok és akiknek segíteniök kell 
Berente szénpályaudvar munkáját 

fejlett munkamódszer - gyorsabb, gazdaságosabb vonatrendezés 
- Síktolat6si ankét és bemutató Debrecenben -

Egy évvel e7.előtt itt még 
puszta mező volt. Ma pedig a 
Berentére érkező utas hamar
jában azt sem tudja. melyik 
épületóriást csodálja meg? A 
Borsodi Hóerúműét, amely 
rnár most is akkora, mintha 
legalább tíz tömbházból rak
ták volna össze s meIJette már 
ott magasodik a további épü
letrészek vasbeton bordázata. 
vagy a Borsodi Vegyikombiná
tét, amelyben most kezdődött 
mel! a műtrá�yagyártás. vagy 
esetleg a központi szénosztá
Jyozó épűletkolosszusa felé 
forduljon. amelynek emeletei
re úgy kúszik fel az öt szállító
szalag hídja. mint öt óriási, 
vastal(törzsű kígyó. 

A szénosztályozó mellett fe
hér. emelP.tes épület. oldalán 
tábla: ,.Berente szénpályaud
var." Új a tábla. új az épület, 
újak a szénosztályozó, az Erő
mű, a Vegyikombinát és Ka
zincbarcika felé vezető vágá
nyok. Július 1 óta dolgoznak 
csak itt a vasutasok is, akik
nek jó munkájától függ, 
hogy . • , 

. . • - hogy semmi fennaka
dál ne legyen ennek a hatal
mas ipari tömbnek a működé
sében - fejezi be gondolatun
kat Szabó János elvtárs. állo
másfőnök. - Ha teljes erővel 
megindul a Hőerőmű, és a 
szénosztályozó, 15 bánya Bzén
tennelése fut össze ide, de 
már jelenleg is öt bánya 
1zállit állandóan. Kocsifor
galmunk már mOBt meghalad
ja a havi kilencezret. Az osz
tályozó teljes üzemeltetése azt 
Jelenti majd, hogy óránként 
indítunk egy szénvonatot " 
ahogy tervezzük, legalább 
napi 5--6 irányvonatot. 

A munka szive.Ielke 

szolgálat ellátása. A legtelje
s�bb összhangra, fegyelmezettsegre, segíteni.akarásra szakmai tudásra van szük;ég. 
Még a közömbösség látszat-a 

ii, súlyos hiba 

Nem szabad azonban hagyni, 
hogy a DISZ me,,.alakulása el
aludjon. Erős DISZ-szervezet 
életrehívásáért kell küzdenie a 
szénpá!yaudvar kommunlstái
nak. de a oolltika; osztálvnak 
is. amelytől egyébként mlnden 
vonatkozásban több segítséget 

Az új állomáson természete- vár az ú.i állomás. 
s_en új a pártszervezet is. jú- Erős kézzel kell megra!!:ad
hus 28-án alakult. A feladatok nia a oártszervezetnek a po
kezdetén tart még. eddig csak litikai és szakmai oktatá.'I kér
három ?7díva segíti a munká- dését is. El kell érni. hogv a 
.iát. oedig ez rendkívül sok- for?almi dol,rozók oktatótisz
i"'nvú. A 34 kommunista tet kapjanak - nehéz magya
mindegyikének a legjobb pél- rázatot találni arra. hogy az 
darnutatással kell a munka ieaze;atóság miért kezeli olvan 
élére állnia. Az öntudatos félvállról ezt a kérdést. hiszen 
kommunistáknak kell elsősor- egy-két hó11ao múlva teljes 
ban megnyuetató módon fog- erővel meelndul a szállítás a 
la.!.kozni a kezdet nehézségei- szénn�ztálvozó részére, amit 
ból adódó panaszokkal. ame- csak POiitikailag és szakmailag 
lyek főként ruhael!átási és bé- egyaránt alPTX>S felkészültségű 
rezési. besorolási kérdésekre dol�ozók tudnak zökkenő nél
vonatkoznak. de ugyanakkor küI ellátni. 
harcolniok is kell azért. hogy A területi bizottságnak is 
a dolgozók szociális ellátottsá- gyakrabban kellene Berente 
ga egyre javuljon. A fegyelem felé tekintenie. hiszen még az 
megszilárdítása. a küzdelem a üzemi bizottság sem alakult 
gyakran megnyilvánuló ha- meg. a szervezett dolgozók két 
nyagság ellen. amely már nem hónapja bélveget sem kaptak . 
egy - szerencsére - követ- JogE!al kérdezik. meddig vár a 
kezmény nélküli balesetet területi bizottsáe. mikor kezd 
okozott, s nem utolsósorbBn behatóbban foglalkozni velük? 
az a körülmény. hogy Kovács Annyival iS Inkább fontos ez, 
Zoltán elvtárs. a párttitkár mert a doleozók önként. min
anyagszertáros is és nagy el- den irányítás nélkül kezdemé
foglaltsága mellett nem képes nvezett versen.vmozgalma gaz
egyedül ellátni az összes párt- dát keres. 
munkát. minden egyes kom- Az ú; állomás új - és te
munistára a feladatok egész l!Yilk hozzá: igen nagy - fel
sorát ruházza. adatai iránt senki sem lehet 

Ilyen feladat. hogv a túlnyo- közömbös, de még a közöm
mórészt fiatalokkal dolgozó ál- bösség látszatát sem szabad 
lomáson mielőbb megalakul- kelteni, akár politikai. akár 
jon a DISZ-szervezet. Erre szakszervezeti. akár szakvona
már volt kezdeményező lépés, li munkáról Jegyen szó. A kez
összehívták az alakuló gyűlést, 

1 
deti segítségadás késlekedése, 

meg is jelent 34 fiatal, a gyű- elbürokratizá!ása jóvátehetet
lést mégsem sikerült megtar- len hiba. nemcsak a berentei 
tani. mert a miskolci politikai vasutas dolgozókkal. hanem az 
osztálv megbízottja, Takács I egész új békeművel. egész 
elvtárs nem tudott megjelenni. népgazdaságunkkal szemben. 

Augusztus 23-An rendezte latásnál még ma is jórészt el
meg a vasutas szakszervezet avult, és gazdaságtalan mód
és a vasúti föosztály 4. szak- szereket használunk. 

bújniok. És arrafelé mutattak, 
ahol Guba József, a Szabó-bri„ 
gád tagja, a jelzés után, ami• 
kor a mozdony nyomást ad és 
a c.<;,avarkapocs egy pillanatra 
meglazul, villámgyorsan le• 
emeli a kiakasztódoronggal a 
csavarkapcsot a vonóhorogbólf 

,,Mi is bevezetjük . . .  • 

osztálya gyakorlati bemutató- Tóth György elvtárs. az F. 5. 
val egybekapcsolt slktolatási számú ut�sítás megalkotója 
ankétját Debrecenben, közel arról beszélt az ankéton, hogy 
száz sztahanovi6ta kocsimester, mit jelent korszerű technoló· 
tolatásvezető, kocsirendező, fű- giával dolgozni, lerázni az el
tő és mozdonyvezető részvéte- avult. a lassú és költséges 
lével Képviseltették magukat módszereket és átvenni az újat, 
a politikai osztályok, valamint a gaulaságOBat. A múlt év 
a miskolci és debreceni igaz• őszén kiadott síktolatá&i utasf- A bemutató után folytattál! 
gatóság is, tás betartása nem ,,szíve'!Bég", az ankétot. MOBt már azok :ill 

Az ankét célja az volt, hogy hanem kötelesség. Az őszi for- látták ennek a módszernek; 
megszüntesse az idegenkedést galom feladatai fokozott gyor- in·ors és gazdaságos voltát, 
olyan kiváló munkamódszertől, saságot és gazdaságosságot, akik eddig csak utasításbó� 
mint a megállás nélküli sza- biztonságos szállítást követel- vagy hírből hallották. Az an• 
l:;sztás lökéssorozattaL Tekin- nek. Ezt segíti megvalósítani kélon elhangzott hozzászóla-o 
tettel az elegyrendezés rendkí- a megállás nélküli szalasztás sok azt bizonyították. hogy az 
kívüli fontosságára, nem kö- lökéssorozattal, a szovjet és értekezlet részvevői. visszatér• 
zömbö&, hogy ezt a munkát magyar tapasztalatok haszno- ve szolgálati helyükre, mindent 
milyen módszerekkel végzik sításából származó új munka- elkövetnek, hogy az F. 5-ös 
dolgozóink. El lehet mondani, 

módszer. Jogo:san bírálta Tóth utasítás ne írott betű marad� 
elvtárs azoka.t a vaskalapos ál- jen, hanem a tolatási munka 

hogy amíg a guritásos tolatás- lomásvezetőket, akik az utasí- nélkülözhetetlen törvényév� 
nál az egész hálózaton dic:sére• tás megjelenése óta sem tettek váljon. Laczkó elvtárs, Debre-
tes fejlődést értünk el, a síkto- semmit bevezetésére. cen állomás főnöke, SzávaJ 

•• • • N • ,-lvtárs. a debreceni igazgató--
Rov1debb ,do alatt, b,ztons6gosabban l ság vezetője és Kiss I&.tvá11 

A debreceni állomáson az Huszonkilenc kocsival kezd- elvtárs, a vasút politikai f� 

utazóközön6ég érdeklődéssel ték meg a tolat:j.st és tizenkét ooztálv munkatársa. valamint 

figyelte azokat a vasutasokat, lökéssel nyolc perc alatt szét- Esse La.jw elvtárs, a vasutas 

akik a síktolatásról beszélget-
ve. vitázva, a gyakorlati be
mutató helye felé tartottak. 

A nyíregyházi oldalon, a ki
húzóvágányon már ott volt 

I Szabó I. Béla és brigádja a 
434-es ISOrozatú gép személyze
tével, hogy megmutassák: jó
val rövidebb idő alatt végzik 
ezzel a fe;let;t munkamódszer· 
rei a tolatási munká.t, gazdasá
gosabban, biztonságosabban és 
gyorsabban dolgoznak. 

ÜJÍTÓINK A TECHNIKA RAJONGÖI 11, klhúzóváqányró1 meqállásn61küti izaluztással, lökéssoroutokkal 
folyik a •íktolatás. 

Keleti Műszaki Kocsisz,ol:gá- • ményeik kiválóak. a főnök.séJ;t 
la.ti Főnökség . . • Itt dolgoznak 

I 
többszörös élüzem. }!:s ebben a 

a Keletiből induló és ide ér- dicséretes munkában, az e.lO'.re 
�ező _személyk�ik "�:vcsai, .. vekvő teljesítményben jelen-apoló1". MunkáJuk nélkul nem 

I 
n� . 

tudnánk tiszta, világos, jól fű- tOIS rész jut a technika szerel-
tött kocsikban utazni. Ered- mesemek, az újítóknak. 

A tizenötszörös újító 

sorozták a kocsikat. Ugyanez 
a múvelet reg1 módszerrel 
30-35 percig tartot•t volna 

(Vasvári Endre relvétele) 

szakszervezet tennelési OBZtá
lyának vezetője ígéretet tettek 
arra, hogy minden segítséget 
me�dnak az új lolatás1 mód
szer elterjesztéséhez. 

,,ú; állomás - új feladatok'' 
- jegyezzük le Szabó elvtárs 
szavai nyomán. amikor arról 
beszél, hogy a vasút dolgozói-
11ak elsősorban a központi 
1zénosztályozó óraműpontossá
gú ellátásáé1-t kell harcolntok. 
Jelenleg a szénküldemények 
érkezése még nem elég egyen
letes. s a kocsikat a vonatok
ból kell kisorozni. Ha teljes 
kaoacitással megindul az 
üzem. zárt szénvonatok érkez
nek maid. ezzel könnyebbé vá
lik a beállítás az osztályozó 
alá, de addig kemény munka 
vár a vasutasokra. elsősorban 
a tolatószemélyzetre. A beállí- Lőwi Béla elvtárs. a ikocsl
tásokat jelenleg úgv gyorsít- világi tási s.rerelÖClsoport veze
ják meg. hogy a tolatótartalék tője, egyHte ezekll1ek. Huszon
a befutó vonatot már a bizton- nyolc esztendeje dolgozik a 
ságj határielnél várja, hogy műhelyben. A felszabadulás 
minél gyorsabban menjen a le- előtt próbá1kozott egy-két ész
adási kocsik kisorozása. A te- szerűsítéssel, de akkor meg
latószemélyzet is felkészül az mosolyogták, vállonveregették. 
érkező vonatok fogadel.�ára. a Ez volt a díja. A felszabadulás 
tolatásvezető előre megbeszéli után. amikor meghallgatta 
a szükséges mozgásokat. így Rá.kosi elvtárs újító konj(resz
sikerült elérni. hogy a terve- szusi beszédét, újból elkezdte. 
zett két óra beállítási időt de most már lendülettel, új 
máris e�y órára csökkentették. energiával. Jelenleg a tizen
U-n,ani!yen fontos. hogy a ötödik újításnál tart. Eddig 
buktatás után a kocsikat azon- eJ?vetlen újítását sem utasítot
nal adják vissza a bányáknak. ták vissza, s tízezer forint úií
A munka harmadik. semmivel tási díjat folyósítottak számá
sem kevésbé fontos szakasza ra. 

nem is szólva arról. hogy 
Svájc már jóideje még valu
táért sem tud alkatré&zt szál
lítani. 

Ujításai nagy-részét saját 
üzeme is évek óta használja, 
amellyel sokszázezer forintos 
megtakarítást értek el. Leg
utóbbi nagy si.kere a rszéntár
csacsiszoló elkészítése volt. 

Látogatásunk idején a gyári 
Wilhelm Pieck J?Yár elektro
mérnöke, Kató elvtárs keres-
te fel és szakvéleményt kért az 
exportkocsik világításának fe
szültségszabályo:wjáról, de a 
Klement Gottwald gyár dolgo
zói is jól �erik Lőwi elvtárs 
nevét és munkásságát. 

bürdkratálk. Sok.$zo,- ú,gy ér• 
zem, hogy lemondok a további 
újításról. Scik munka, kísérle
·t-ezé.& jár vele és nem mind
e!lll, hogy miként fogadják, ho
gyan valósitjdk meg, hogyan 
értékelik. Sokszor úgy dönte
nek egy-egy újítás fel,ól, hO(l'I/ 
ki u ;önnek, -nem nézik meg 
a m,a,korlatban a modellt, e1é11 
nekt"'k. a rajz is. Persze, ezzel 
elszalkndnalk az élettől, az újí
tót eltaszítják 1114gUktól. Ez 
egyik dka annak, hogy sokszor 
helytelenül állapítják meg az 
újításért kifizethető díjat. 

- Cseh Miklós elvtárs. fó
szakmesterem - folytatja -
még március 24-én javasolt 
e!!v újítást az ezyesített fókaP
csolón. Eddig hatvarui.é:zy da
rabot javítottunk meg az újí
tás felhasználásával. A megta
karítás tizenkilencezer forint. 
Itt a ,Jlpórolás", de még any
nyit nem válaszolt a budapesti 
igazgatóság, hogy eb vagy ku
tya, mi van vele? Csodálkoz
nak azután az elvtársak a mi
n�tériumban, ha visszaesik 
az újítási kedv. A kedvünket, 

A másik két debreceni bri
gád vezetője, Zeke és Zsíros 
elvtársak büszkén magyaráz
ták a bánréveieknek, hogy öt
ven százalékkal csökkentették 
a tolatási időt. De hozzátették: 
csak begyakorolt brigáddal, 
mozdony.zemélyzettel lehet 
igazán jó eredményt elérni. 

Pecze István hatvani váltó
kezelő és Hegyessy Tibor Mis
kolc állomás híres síktolató· 
brigádjának vezetője arról be
széltek. hogy nagyobb figye
lem, gyorsaság kell ennél a 
mu.nkanál. de sokkal veszély
telenebb, hiszen az emberek
nek nem kell a kocsik közé 

A debreceni bemutatót rövi
desen soronköveli a Budapest
józsefvárosi, majd a tapolcai 
síktolatási ankét, ahol a deb
recenihez hasonlóan gyakor
latban bizonyítJák be a terület 
érdekelt dol6ozóinak: érdemes 
az új technológiát magukévá 
tenni, hiszen a vízszintes kihú
zóvágányon a lökés..sorozatOB 
tolatási mód6zerrel mintegy 
tizenöt százalékkal, lejtős ki
húzóvágányon pedig közel 
ne,zyven százalékkal több ko
csit tudnak kocsirendezőink 
feldolgozni, mint megállásos 
szalaszt38Sal. 

Üdvözlet a széncsata hőseinek 
ötödször ünneplik szep

tember 4-én a széncsata hő
sei a bányásznapot. Ezen a 
napon pártunk és kormányunk, 
az üzemek és a mezőgazdaság 
dolgozói a megbecsülés és a 
szeretet számtalan megnyilvá
nulásával fordulnak a bányák 
dolgozói felé, elismerve é.s ér
tékelve azt a hatalmas mun
kát, amelyet nap mint nap vé-

nagy békemúveinkhez és a 
dolgozó csa,ládok otthonába. az ország minden részébe in

duló vn�atok összeállítása. 
- Tudjuk, hogy a szénpá

lyaudvar munkájának szíve
lelke a jó t9latási munka -
mondja Hollósi György elv
társ. tolatásvezető. - Az új ál
lomáson azonban. ahol még 
nincs megfe!elően elegyenget-

. ve a vádnvok között a salak, 
ahol nincs térvilágítás. ahol a 
dolgozók nagyrésze új felvé
teles. nem könn"ű feladat a 

Az ötödik képzőművészeti és 
újító kiállításon most is ott 
van három jelentős újítása. Az 
egyikért, a Brown-Boveri fe
szültségszabályozó ellenállás
hídjának csiszolókészülékéért 
1500 forint eszmei díjjal jutal
mamák. Ujításával a harminc 
évvel ezelőtt szállított feszült
ségszabályozók életét legalább 
tíz évvel meghosszabbítja. Sok 
valutát takarítunk meg ezzel, 

Közel /,uszonl,étezer forintot 
takarítottak meg a Keleti Műszaki Kocsi

szolgálat dolgozói 
Minden fillér megtakarítá.� 

elősegíti vállalásunk teljesí
tését - ez volt a jelszó a 
Keleti Műszaki Kocsiszol,gá
latnál az alkotmány ünnepi 
m(lszak alatt. S valóban nem 
egy esetben fillérekből gyúltek 
Ö8aze a forintok. A gázszabá
lyoz6 lakatOBOk például 17 
koc&I gázvllágításának meg
javftásával 71 forint 40 fillért, 
az érkező kocsik gázvilágítá
sának eloltásánál pedig 1.4 
köbméter gázt mintegy 34 fo
rint értéket takarítottak meg. 

Természetesen voltak na
l!Yobb, jelentősebb megtakarí
tások is. Az 0. H. anyagok fel
használásával, a Gazda-mez• 
P.lom kiszélesítésével 18 OOO 
forintot „tettek félre" a nép-

gazdaság számára az eszterga
műhely dolgozói a vállalt 9000 
forint helyett. 

Lehetne sorolni hosszasan az 
apró és nagyobb megtakarítá
Mkat, elmondani, hogyan dol
gozott Cseh Miklqs, Lajtos 
Dezső, Kelemen II. József, 
Szabó István, a Beloiannisz 
vagy a Ságvári Endre-brigád, 
Sipos Gyózií és a többiek. Nem 
fér ide valamennyiük neve és 
részletesen felsorolva meg
takarításaik. De mindent meg
mond az összesített eredmény. 
A Keleti Műszaki Kocsiszol
gálat dolgozói 26 821 forint 
megtakarítással ünnepelték 
alkotmányunk születésnapját. 
Igaz a közmondás: ,,Sok kicsi 
sokra megy". (Beró József 
leveléből.) 

Csak a bürokrácia ne volna 

- A szocialista va.s,út építé- azt. hogy a most még hallgató 
se nem nélkülözheti ú_jabb újítótársaink teljes erejükből 
technológiai efjdrások, újítá- újból harcba induljanak a 
sok, ésszerűsítések és nem technika és a technológia fej
utolsósorban az új technika lesztéséért. azzal szere1hetnék 
lendítő erejét - mondja Löwi vi&za, ha az elutasított javas
elvtárs. - Vigyázni kell azon- latokat e!(y másik bizottság fe.. 
ban arra, hogy a technikát is- líi!vizsgálná. Bi2tosan tudom, 
merő, a mindig újra törek'Vő 

I 
hogy ook értékes újítálS&al gya_ 

embert ne kedvetlemtsék el a rapodruínk. 

lelhét tudják-e szegni löwi elrtársaak ? 
- Magam Is úgy vagyok, 

1 
nyilvánulások között ott van 

hogy kissé elkeseredtem a bü- láthataUanul az az erő !s, 
rokratizmus és az újítások amelyet a haza szeretete. vagy 
helytelen értékelésének láttára annak tudata nyújt, hogy 
és bizony nem nagy kedvem munkánkkal, 11jításunkkal mi 
van az újításhoz. A legutóbbi is lendíthetünk a szocialista 
újításomon hónapokig dolgoz- vasút megteremt&ének ügyén. 

Lehet, hogy nagy szavaknak tam. Ezalatt az idő alatt, mint tűnnek ezek, de embere válo-
egy átszellemült lény jártam gatja. 
odahaza. A feleségem már jól 
ismeri ezt az időszakot. Ami
kor kész lettem, bejött velem 
ide az üzembe. Megnézte, a 
hitves szeretetével megcsodál
ta és megcsókolt érte. Ez volt 
az első jutalmam a fáradsá
gért, a törekvésért. 1!:s van
nak lélektelen aktatologatók, 
akik mindezt nem látják. 
Csak a pénzért kezétnyujtó 
dolgozót veszik észre és talán 
kicsit le is nézik. Pedig érzé
&eink között, az ember! meg-

Amikor kimegyünk a kocsi
világítási szerelőcsoporttól, 
Balatoni István elvtárs, műve
zető !s megszólal: 

- El van keseredve Lőwi 
elvtárs, de nem tudja abba
hagyni az újításokat. Ugy kell 
az neki, mint a friss levegó. 
De az elvtársak segíthetnek, 
hogy újítóinkat jobban meg
becsüljék és ne csa.k értekez
zenek róluk. 

Szeleceén7l 19wáo 

geznek, • 

Az ötödik bányásznapnak 
még többet kell jelentenie, 
'mint az elözóknek. Megnöve
kedtek a feladatok. A jobb
oldali elhajlás okozta károkat 
fokozott jó teljesítményekkel 
kell behoznunk. Ebből a küz
delembiíl igen nagy részt vál
lalnak hős bányászaink is, ép
pen úgy, mint mi, a vasút dol
gozói az őszi nagy forgalom 
sikeres lebonyolításával. 

Közös küzdelmünkben i;ze

Allomásunk élenjáró dolgo
zói, Abonyi Ferenc érdemes 
vasutas, kocsimester, Nag11 I..a-. 
;os érdemes vasutas, tervhiva
talnok, Pa.taki Ignác jelvényes 
sztahanovista, kiváló dolgozó 
guritásvezető, Győri Vilmos és 
Kovács István forgalmi szol
gálattevők és brigádjaik bá
nyásznapi őrséget tartanak. 
Vállalták, hogy az őrség ide
jén a sztahanovista színt fe
lett teljesítik tervüket. 

Meg vagyunk győződve ar• 
ró!, hogy közös munkánkkal 
szocializmust építő hazánkat 
erősítjük, szilárdítjuk a világ 
dolgozóinak békeharcát és hoz
zájárulunk az őszi forgalom 
sikerének bizt<>!'Ít?.sához. 

Por.koláb Tivadar 
Tatabánya-felső 

retettel köszöntjük a tatabá- - BULGÁRIA FELSZABA„ 
nvai szénbányák összes dolgo- DULASANAK 11-ik évfor
zóját, harc05 üdvözletünket dulója alkalmából a vasutas küldjük hozzájuk. Meg va- szakszervezet elnöksége a Bol• 
gyunk győződve arról, hogy a gá.r Művelődési Intézettel kö
tatabányai bányászok is sok- zösen ünnepi e'őadást rendez 
ezer tonna tervenfelüli szén- az tsza.ki JárómiljaVitó „Pf.er
nel köszöntik majd ünnepü- re Sema.rd" kultúrotthonában 
ket. A bányák tervének túl- szeptember 11-én este 7 óra
teljesítése számunkra is foko- kor. A mű:sorban fellép Geor
zott feladatokat jelent. Ezért a gieva Emília, a bolgár állami 
bányásznap tiszteletére ünne- operaház tagja, Mladen Iazaje" 
pi műszakot tartunk, hogy a gordonkaművész, bolgár népi 
felszínre kerülő szén részére l tánccsoport és több magyar 
elegendő kocsi legyen. s a sze- művész. Az előarlás után bol
net a leggazdasA�osabhan, a gár dokumentumfilmet vetíte
leggyorsabban jut�uk el nek. 
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Az éber, utasítás szerinti mu 11ka jutalma 
Az eJmu!t héten vezércikk-

1 
sikerült eov nagrobb bait el- helytállásukat. Arra kérte 

ben foglalkoztunk az utasítás hárítani. nem maradt elisme- őket. hogy továbbra is mutas
szerinti munkával Hangoztat- rés nélkül. A miniszter elvtárs sanak példát az éber, utasítás 
tuk. hogy a gyors. biztonságos, azonnal intézkedett a vasutas szerinti munka végzéséből. 
zavartalan közlekedés alapja becsületet védő do!gozók meg- tartsák be a mozdonyvezetők 
mindenkor az utasítás szigorú iutalmazásáról. Bátori Gyulá- és fü:ők törvénvét: szemed a betartása. Az őszi forgalom- ék alighogy bevitték gépüket a pályán legyen! A miniszter ezban még nvomatékosabb pa- fűtőházba. már , árta őket a után Bátori elvtársnak 2500. ranc�. hogy „tartózkodj a té- hir: a miniszter elvtárs várja Török Barna és Török István ren!' • A_ for�almi_ s}olgálatteYő őket. Úgy ahogy rnltak. ola,io- elvtársaknak egyenként 1000 
�em .,b�zt�sithatJa a . :7on3:to,k san siettek eleget tenni a fel- fot·int jutalmat nyujtott át. A at�Jada�at. vagy . be1aratasat hívásn�k. derék vasutasok meghatottan a: allomas�a. ha ki _ se m�gv a Bebrits elvt_árs a v?súti Iő- , és boldog örömmel fogadták tE:rre. A teren valo tartozko- osztályon. Nemeth Jozsef ve- meg. hogy továbbra is betartdasnak rendkí::'ü)i �on_tossá�a zérigazgatóhelyettes és Töl: ják az utasítás szabályait és van. s ezek kozott 1s Je!entos gyes La.1os szakosztályvezeto úg:v dolgoznak az őszi csúcs
az a megállapítás. _hogy a té- elvtárs társaságában fogadta a 

I 
fo1;galom idején. hogy továbbren so� mmd�nt es:re,·e�z a derék vasutasokat és meleg ra is kiérdemeljék pártunk és !org�J1;11 szolgalatt�vo. anut az szavakkal köszönte meg oéldás ko1mányunk megbecsülését. irodabol semm1keppen sem ------0-0--------láthat. 

Ugyanilyen fontos követel
mény a mo�donyszemé!yzet 
törvénye: ,,Szemed a pályán 
legyen!"'. A vonat egész útja 
alatt. de különösképpen az ál
lomási be- vagy kiiárásnál el
engedhetefü•» feltétel ez. 

K'l mégis. bár tudják egye
sek. hogy milyen balesetet von 
maga után az utasítás megsze
gése. akadnak lelkiismeretlen 
egyének. akik feJületességbóJ, 
nemtörődömségből veszélyez
tetik embetiársaik életét. 
m�emmisülésbe viszik a dol
gozó nép vagyonát. Öntudatos. 
a szocializmus építését szív
ügyüknek tekintő. az őszi for
galmat harcosan segítő vasu
tasaink azonban éberen vi
gyáznak arra. hogy a vasút 
nae:v óraműve pontosan, za
varmentesen dolgozzon. 

Az elmult napokban Mis
kolcról Budapest Keleti pá
lyaudvarra továbbították a 
419-e.s személyvonatot Bátori 
Gyula vezető műszaki főellen
őr mozdom·vezető Török Bar
na és Török IstTán vezetli 
mozdonyfütők. A kora hajnali 
órákban érkeztek Rákos álle>
másra. ahová - minden előze
trs értesítes nélkül - egy sze
relvén}' által elfoglalt vágán�•
ra járatták őket. A mozdony
vezetők és fűtök ébersége s�
lyo,mak ígérkező balesetet há
rított el. A IV. vágánvon álló. 
nem sokkal előbb feloszlato!l 
szerelvényt észrevéve. min
dent elkövettek. hogy a balese
tet elkerüljék. Sikerült is meg
állítani a kocsisortó1 ötven 
méterre a vonatot. Az utasok 
semmit ne,n vettek észre. fel
tűnés nélkül vi.,szatoltak és a 
helyes szabadvágánybn foly
tatták útjukat. 

A példás. éber. utasítás sze
rint végzett munka, amellyel 

Újfajta altatógép a MÁV-kórházban 
Műtéthez készítik elő a be- egyre halkul. határozatlanab

teget a Mát· Kórház bal- bá válik. Mil·e nyolcat számol. 
eseti műtőjében. Az uJ már alszik. Ekkor leveszik az 
fajta magyar gyártmányú al- arcáról a gé7-- 1aszkot és fel
tatógépet már a műtőasztal erősítik az altatógép légmente
mellé állították. sen záró gumilömlóit. Az oxi-

A gép alig nagyobb egy bő- génpalackból kiáramló éteres 
röndnéL Gumikerekein a mű- oxigén mennyiségét műszeren 
tő minden ré5zébe könnyen el· ellenőrzi az orvos. 
vihető. Az altatógép működé- A tapasztalatok azt mutatsét magyarázza dr. Gesztesi JP hogy az ú.i magyar altalöÁkos orvos: c i:-p 1 legsúlyosabb műtétek-- Az a ltatógépen elhel11e- , •• '. _, bevált. Alkalmazható az 
zett palackból meghatározott úgynevezett „intratracheális" 
n11omás alatt kiáramló oxigén altatásnál is. A mellkasi műtéá.tbugyborékol egy éteres üve- teknél, amelyeknél a mellkas 
gen. Az oxigén közben éter- megnyitá&akor a tüdő a külső 
gőzökkel telítődik és a beteg Ievegö nyomására összeesne. 
ezt szívja be egy gumitömlőn az altatógép csóvezetékét be
keresztül. vezetik a beteg légcsövébe és 

Közben folynak a llJűtéti mesterségesen felfújják a tü
előkészületek. A beteget elhe- döt. A sebész így ·zavart.ala
lyezi!_<: _a műtöaszt-f!lon és me�- nul végezheti  a mnnkáját. 
kezdod1k az altatas. Ezt meg 
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nem az altató„éppel végzik. Az ú.i mazyar altatógépet 
Eg_v gézmasz.kot tesznek a be- már sorozatban gyártják és 
teg arcára és erre gvorsan il- rövidesen ellát.i�k il_ven mű: 
Janó kábítószert csepegtetnek.

\ 
szerrel az , o�szag valamennyi 

A be:eg számol, de hangja nagy kÓrh:.7.at. 
lf'W'' 

A fűtőház o lyan, 
mint egy korszerűen felszerelt gy.ár 

Írta : Leonyid Volgin 

Ha a múltban azt a i;zót 
hallottuk . .fűtőház'·. mindig 
egy kormosfalú, olajospadló
jú, füstszagú helyiség nyomo
rúságos képe jelent meg előt
tünk. A mai fűtőházak azon
ban egyáltalán nem hasonlíta
nak a régiekre. 

Látogassuk meg a délnyu
gali vasútvonal kie,i állon1á
sán lévő „Ana'.rejev" fűtöhá,
zat. A szovjet vru;utasok. mi
után Ukrajnából kiverték a 
náci fasis:z:tákat, hozzákezd
tek a fűtőház újjáépíté!;éhez. 
Minden erejükkel arra töre
kecitek. hogy a fűtőházat a 
legkorszerűbb ipari berende
zé6.ekkel lássák el. 

A fűtőház külső képe sokban 
különbözik a régi „mozdony
szinektől". Környékén fá:k, 
bokl'ok virágoznak. A kertek
ben ny,ár-. berkenye-, fagyal-, 
körte- és almafákat találha
tunk. A virágzó orgona és a 
nyiló rózsa üdítő illatot 
áraszt. 

- Egyesek azt mondták, 
hogy parkosítási munltán!t 
kárbavész. - mondotta Vaszi
lij Csumacsenko mérnök, a 
fűt.óház vezetője. - Azt han
goztatták. hogy a salak helyén 
nem nőnek majd a fák és a 
bokrok. De alaposan rácáfol
tu'11.k erekre a véleményekre, 
A környék par.k�ításá'oan 
patronálóink az Uknán Tudo
mányos Akadémia botanikus 
kertjének tudósai is nagy se
gítséget nyújtottak. Ma már a 
'fiitőház területén egyre keve
sebb a salak és virágzó par
kok biztosítják a fűtőház kör
nyékének tisztaságát, rend-

jét. Ezenkívül a műhelyek ab
lakai előtt álló magasbanyúló 
fák nem eo.geciik át a forró 
napsugarakat, tehát a műhe
lyekben még a legnagyobb 
nyárban iS kellemesen hűvös 
a le,regő. 

A fűtőház területén az al
katrészeket szállító gépkoC1Sik 
körmi,edén suhannak az asz
faltozott utakon. 

Belépünk a fütéházba. A 
műhelyek többségében a fala
kat metlachi-esempék borít
:i'.ák. a padlózatot pedig mo
zaiklapok. Egyes műhelyek
ben virágok, - primulák, fi-

kuszok. stb. - illato2J11a'k. 
De a leg:(onto&abb. hogy a 

fűtőházban a legkorszerílbb 
ipari berendezéseket alkal
mazzák. Nagy fi<(yelmet fordí
tanak a munkafolyamatolt gé
pesítésére. a dol�ozók ésszerú 
javaslatainak megvalósítlísá
ra. A fűtőház dolgozói saját 
erejükből és eszközeikkel. a 
leg.fontosabb műhelyekben. -
mint például a mozdonyeme
lő-, mosó-. szerelő, és elóké
szítő műhelyben - lúddaru
kat szereltek fel. Az abroncs. 
az önműködő fék. a kerék és 
a mű.szaki kocsivizsgáló műhe
lyekben elektromos műhely
daruk működnek. 

A fokozott gépesítés lehető
vé tette. hogy a fűtőhiáe:ban a 
két mozdony ka2ánmosás kö
zötti javításon kívül. a kerék
esztergálással egybekötött 
süllyesztőgödrös. valamint a 
'kazánvizsgálattal együttiáró 
részletes javításokat is elvé
gezzék. A mozdonyokat és 
szerkocsikat 120 tonnás elek• 
tromos emelők 5-10 perc alatt 

emelik fel. A mozdonyokat 
h.i<l<laruk segítségével s2erelik 
ös,,ze. az egyes alkatrészeket 
pedig elektromos száJlítóko
csikon juttatják el a múhe
lyek;be. Míg azelőtt az alkat
részeket csupán letörölték, 
most a javításra kerülő alkat
részeket. egv különleges rész
leg lemossa. A szerelőgödrök
re már e�talán nem illik a 
„gödör" elne,,ezés. mert falait 
metlachi csempék borítják és 
a hatalmas lámpák napprui 
fényt áraszt.a,nak. 

Uj módszerrel, gépi úton tör
téni:k a tűzcsövek megmunká
lása is. A kazánmühelyben, az 
úgynevezett ,.Csirka" féle 
r-•é,;sel dolgoznak, Ezt a gépel 
Nyikolaj Csirka, a segédmű
hely m űvezetője tervezte meg_ 
és ké.,zitette el. Csi-rka. aki az
előtt. mint lakatos dolgozott, 
már sok ésszerűsítő javaslatot 
nyújtott be. Az új prést a tűz
és füstcsövek illesztésénél al
kalmazzák. Azelőtt a csövek 
végeit pneumatikus .kalapá
csokkal alakították át a szük
séges méretre. Előtte azonban 
a csövet fel kellett melegíte
ni. A munkafolyamat legalább 
másfél órát vett igén;'be. Ma 
már a fenti prés alkalmazásá
val. a csövek végeit minden 
előzetes melegítés né1kül. egy
másfél perc alatt nyomják 
össze. 

A fűtőházban azelőtt a csö
vek végeit kézzel, úgynevezett 
csóvágókkal vágták le. Ezt a 
munkát 10 perc a!att végezték 
el. Ma már GrLgorij Kuzffl€n
ko, a .kazánműhely művezető
jének javrslatára lkülön.l.eges 

Vasutasai:nk együtt ünnepelték a dolgozó 

parasztsággal alkotmányunk születésnapját 
Még alig halkult el a us- 1 �öld művelőjének: Egy • . 70 

utasnapi ünnepseg h,ang;a, eves paraszt bácsi a . torvanyi 
még magu1ikon éreztük az or- Vörös Csillag TSZ-bő! 

A 
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szá.g figyelő, elismerő tekin- dotta a Szombathelyi Ja.r?mu
tetét és máris -újabb ünnep- javító ünnegségén: ,,Nalunk 

ség forgatagába kerilltünk. úgy tartották,. hogyha az en�
Csodála.tos dolog amikor ber nem hal ellen, akkor mar 

kedves hozzá.tartozókra talál• 
ta m a vasutasokban" - mon
dotta. 
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A baráti találkozó nagy él-
ményt jelentett valamennyi 
részh·evő számára. A bodajki 
tsz tagjai közül nem egy most 
látogatott el először Pécsre. 
Megtekintették az állomást 
fűtőházat, a raktárt. Külön� 
sen érdekelte a vendégeket az 
áru fel- és leadása, valamint 
továbbítása. Nem mulasztot
lák el megtekinteni Pécs ne
vezetességeit sem. A felejthe
tetlen napot a vidám ,·ásáron 
fejezték be. A hajdúdorogi 
Rá.kosi TSZ tagjainak, a ltaj
d-úhidi, hajdúszoboszlói, be. 
rettyóújfa1. ui dolgozó parasz
toknak a Debreceni Járómű
javító megtekintése jelentett 
nagy élményt. Szolnokon ket
tős ünnep volt. hisz a fűtőház 
elnyerte a Minisztertanács � 
a SZOT vándorzászlaját. Ma. 
darász elvtárs, tsz�lnök a dol
gozó parasztok nevében üdvt>
zölte a vasutasokat, megkt>
szönte segítségüket és to,·ábbi 
sikereket k ívánt munkájuk
hoz. 

szabad hazában szabad nép jól megy a dolga.'' 
ünn,epel. Alkotmányunk hato- * 

dik születésnapját köszöntöt- Sóstóra, erre a gyönyörű 
tük. Éltettük a dolgozó - nép helyre hívták meg a nyiregy
hatalmát. kivívott jogainkat, házi vasutasok a Szabadság és 
fogadalmat tettünk az alkot- a Ságvári 'fei:melőszövetkezet 
mányban lefektetett  kötele- dolgozóit. És amikor arról be
zettségeink maradéktalan tel- szélgettek, hogy alkotmányunk 
jesítésé1-e és még szorosabbra kimondja, hogy „a Magyar 
fúztiik népi államu nk alapját, Népköztársaság polgárai a tör
a munkásosztály és dolgozó vény e lótt egyenlők és egyenlő 
pa,·asztság megbonihatatl,an jogokat élveznek", felidéztek 
szövetségét. A vasutasok is egy régi törvényt az urak vi
kéz a kézben ünnepeltek a !ágából, ami kimondja. hogy a 
171€;:őgazdasá.g dolgozóival. kiskorú cseléd 18 éves koráig 

* 
a gazda házi fegyelme alatt 
áll. Nem egy vasutasnak 

Nem most találkoztak elő
ször hisz a vasút összeköti a 
vár�t a faluvaL A mi vago
nainkba ömlik az acélos bú
za, hogy minél előbb kenyér 
kerülhessen a városiak aszta
lára. Mi szállitottuk az első 
kombájnokat a falunak, hogy 
könnyebbé, gyorsabbá tegyük 
parasztságunk verejtékes 
munkáját. Mégis új volt ez az 
idei talá!ko?.ó. 

Sárospatak, Pécs, Debrecen, 
Szeged és a többi. állomások 
vasutasai még jól em'.ékeznek 
arra az időre, amikor a min
de11ható földesurak „alázatos 
szolgái" kísérték állomásukra 
a béresek verejtékével öntö
zött magyar föld termését. A 
gazdag termésből nem sok ju
tott sem a munkásnak, sem a 

Ezeriitszázharmincöt túlsúlyos vonat 

Debucen füiőházban a gaz
daságos szállítás volt az 
alkotmány ünnepi verseny 
fő célkitűzése. A párt nép
nevelői és a. szakszervezeti 
bizalmiak el&ösorban a túl.súly
wvábbilás fontosságát magya
rázták a dolgozóknak. Az ereci
menv nem is maradt el. A tű
tohá� mozd�nyai 1535 túlsú
h·os vonatot továbbítottak és 
összesen 598 074 torma túlsúlyt 
szállítottak el. Százelegyton
nakilométer- tervüket 105 he
lyett 1 10  százalékra teljesítet
ték. Túlsúlytm:ábbítás:nál elért 
eredményük azt jelenti. hogy 
J 5 százalékkal túlteljesítették 
vállalasukai, 

gépet, úgynevezett „mecha
nikus kés" -t alkalmamak. Az 
új berendezé5 két perc alatt 
vágja le a csöveket. 

A csöveket eddig autógénhe
geszt.éssel illesztették össze. 
Az újítók java5Jatára azonban 
bevezették a Paton akade
m.i,kus módszere szerinti he
gesztőpor alatti elektromos he
ge:;ztést. Az új módszer alkal
mazásában nagy segítséget 
nyújtottak az Ukrán Tudomá
nyos Akadémia villamoshe
gesztési tudományos kutató
intézetének munkatársai is. 
Az újmód.szerü hegesztésnél a 
varrat tartósaob és erősebb 
le;;z, mint a cső fala! 

A fentieken kívül még egy 
újítás.,·ól akarok beszámolni. A 
fűtőházban a csöveket azelőtt 
„szárazu módszerrel három óra 
alatt tisztították meg. Jelenleg 
a csöveket különleges kádban, 
hidromechanikai úton, egy óra 
alatt ti.s:z:títják. Az új „ned.ves•' 
tisztítiási módszer előnye, hogy 
semmiféle zajt nem okoz es 
nem poroz. 

Milyen ereciményekhez veze
tett a munka gépesítéloe és 
�erÜJbb megszervezése? 

En·e a kérdésre a következő 
példákkal válaszolhatunk. A 
kazánműhely csőrészlegén a 
múltban műszakonkint né
gyen. tehát össze:;€!11 tizenket
ten dolgo:z:tak. Jelenleg ugyan
azt a munkát egy műszak 
alatt egy dolgozó Yégzi el. A 
csövek kifúrásától kezdve, 
egészen azok felszereléséig, há
rom óra harminc perc telik el, 
mlg azelőtt ugyanez a mun
kafolyamat kilenc óra nyolc 
percet vett igénybe. A javítá
sok önköltsége is jelentősen 
cs.ökkent. A csővégek felhe
gesztése például jelenleg .ki
lencvenhét kopekbe kerül, míg 
ezelőtt erre a munkára két ru
bel és hét kopeket fordítottak, 

ak'I a múltban cseléd volt -, 
jutott eszébe, hogy ez a házi 
fegyelem botot, rúgást, verést 
jelentett. De nemcsak a múlt 
nyomorúságát idézték fel, ha
nem arról is szó esett, hogy a 
magvar parasztban élt a vágy 
a f • �1 után, hogy szívükben 
ízzo,t a gyűlölet és bosszú a 
hatalom urai ellen. mely 
néha-néha lázongásokhoz is 
vezetett. Már több mint tíz 
esztendeje, hogy azé lett a 
föld. aki megműveli. Munkás
os:z:tályunk nem hagyta magá
ra édes testvérét, a paraszt
ságot. 

* 

Azoknak a vasutasoknak is 
gazdag élményben volt ré
sz,;1k, akik falusi ünnepségen 
vettek részt. A hosszúpályi 
szövetl;:ezetbe 20 vasutas láto
gatott el a debreceni fűtóház
ból. Magukkal vitték a fűtő-

* ház zenekarát és kultúrc:so-
A Szeged-Alsóvárosi Pető- portját is. Mogyorodo-n a Hti

fi kultúrotthonban a kerületi mán Kató Fűtőház dolgozói 
pártszervezet és a szegedi vettek részt az ünnepségen. 
igazgatóság látta vendégül az Sok vasutas kultúrcsoport 
Uj Élet és a Táncsics TSZ szerzett vidám órát a ra·u.si
tagjait és több egyénileg do!- aknak. A miskolci kultúroti.
go,ó parasztot. Koszó Mihály hon Taktaharká.nyban, a gyön

elvtárs, az Uj 1:let Termelő- gyös-i Kitérőgyártó Vállalat 
szövetkezet dolgozója elmon- kultúrosai az atkári gépállo

dotta, hogy felbeC'sülbetetlen máson szórakoztatták a mun� 
értéltű az a segítség, amit a kás-paraszt találkozó résztve
vasutasoktól kapnak. A köny- vöit. Vasutasaink saját sze-

velési munkák. a gépek kar- mükkel győződhettek meg ar
bantartása, a vagyonállag fel- ról, hogy megváltozott a falu, 
,·ételébe nyújtott támogatás hogy parasztságunk élete már 
mind-mind hozzájárult a szö- nem ol�·an, amilyennek Veres 

vetkezti gazdálkodás felvirá- Péter író a „Számadás"-ban 
goztatásához. Szécsi Istvánné rajzolta. Megértették, hogy er
egyénileg gazdálkodó a múlt- demes és kell jó munkájukkal 
bru1 b;zony szívesebben távol- segíteni a mezőgazdaságot. 
tartotta magát a városiaktól. Akik látták, hogy szerte az 
Itt, a kedves ünnepségen ar- országban zászlóerdőben ösz
ról beszélt, hogy pár évvel ez- sreölelkezve hogyan vonulnak 
előtt gondolni sem mert ar- a vasutasok és dolgozó parasz
ra, hogy ő mint egyszerű pa- tok. azok előtt nem lehetett 
rasztasszony valaha is részt kétséges, hogy tovább eros1-
fog venni ilyen baráti találko-

1 

tettük a munkás-paraszt szö-
zón. ,,Itt őszinte barátokra, vetséget. 

A hatalmas személyvonati moz
donyok süllyesztőgödrös javi
tását ma már nem négy nap 
alatt. hanem ötvennégy-hetven 
óra alatt végzik el. Ezek az 
adatok szemléltetően bizonyít
ják azokat a magas technoló
giai és gazdasági eredménye
ket. amelyeket az .,Andrejev" 
fűtőház dolgozói elértek 

A fűtőház bármelyik mühe
lyébe is lépünk be. mindenütt 
magas technikai szím·onalú 
munka folyik. Ez a munkások, 
technikusok és mérnökök kö
zös. alkotó munkájának ered
ménye. A reszelővágó-műhely
ben példá:ul három olyan re
szelővágógép működik. ame
lyeket közvetlenül a fütőhJáz
ban készítettek. Ezek a gépek 
lehetővé tették. hogy a küla.n
bözö méretű és felületu resze
lőket mechanikus úton fogaz
zák. A kovácsműhelyben az 
alkatrészeket matricák és gőz
kalapácsok segítségével prése
lik. Az önműködő fékműhely
ben olyan apró próbapadokat 
késtiteltek, amelyeken bár
milyen féket izyorsan És bizto
san kipróbálhatnak. 

A fűtőház büszkesége az a 
műhely. amelyben magasfe
szültségű áram..--i1al edzik az 
a l,katrészeket. Azelőtt az al
katrészek edzése 30-40 per
cet vett igénybe. a betétedzés 
pedig (a cementálás) 6 órát 
tartott. Mindkét műveletet kü
lönleges kemencékben végez
ték el. Ma már ezt a munka
folyamatot 1-2,5 perc alatt, 
az egyik mosz.kvai gyár készü
lékével valósítják meg. 

Azáltal. hogy a mozdooyo
kat a fűtőházban tűz nélkül 
töltik fel gőzzel. kiküszöbölik 
a korom és füst keletkezését. 
A kazánban 5--6 atmoszféra 
nyomású gőzt engednek, majd 
forró vízzel tölt,Ht fel. Ezután 
a mozdony ki.fut a fűtöháziból 

és a szén csak a szabadban, a 
g;Sz hatására ég el a tűzrosté
lyon. A legszigorúbban be kell 
tartani a mozdonyo•k beállási 
rendjét a fűtőházba. El�zör 
egy meghatározott helyen ki• 
tisztítják a mozdony tűzszek• 
rényét, majd a kioltott tűz• 
szekrényű mozdonyt tolató· 
mozdonyok segítségével be
vontatják a fűtőházba, ahol 
különleges csörlők segítségével 
a javitóállásba helyezik. A 
mozdonyemelö és mosó mú• 
helyben a fenti módszer alkal
mazásával nem keletkezik por 
és korom. tehát nincs szük.ség 
a hi>talmas szellözöcsövekre. 

A magas termelési Jn.11túra 
biztosítja a javítás kiváló mi• 
nőségét i.s. Ezt bizonyítja. hogy 
a mozdonyok két süllyesztő
gödrös javítás között átlagban 
40 OOO kilométerrel többet tesz
nek meg. mint amennyit a 
norma előír. 

A teronelés-i kultúra fejlődt• 
sével együtt emlkedik a dol
gozók kultúrális-műszaki sún
vanala is. A fűtőházban nagy 
gondot fordítanak a tanulásra. 
A fűtőház melleU működő kö
zepiskolában száz dolgozó ta
nul. Az iskolában két műszak
ban, délelőtt és délután tarta
nak előadást. Ez azt jelenti. 
hogy a délelőtti előadisokat 
délután megismétlik. tehát a 
tanulók akár az eiiyiken. akár 
a másikon vehetnek részt. Al
landóan bővül a műszaki tan· 
folyamok hálózata is. 

A fűtőház területén étterem, 
zuhanyozó, szódavfzgyár. orvo
si renélelő, borbély. cipész, 
élelmiszerüzlet van. Mindezek 
lehetővé teszik. hogy a dolgo
zók számára a legjobb munka
feltételeket biztosítsrák, s ez a 
munka termelékenységének 
emelkedéret eredményezi. 
(Meq/elent a Pravda 1 955 tobt': 
7-1 számában) 
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Egybehangzó vélemények az együttműködésről VIT AINDÍTO CIKK 

Kisterenye ál lomáson és fűtőházban ,,MI É RT KELL SZ ERV EZ ETT 
Csak körül kell nézni, egy 

pillantást vetni a Mátra felé 
l.igyózó vágányokra, vagy az 
állomáson indulásra kész, 
6zénnel rakott vona,t.okra, né
hány percig nézni a perron
ról az állomás élénk életét, 
az állandó mozgást - már 
tisztában lehetünk azzal, hogy 
Kisterenye állomás munkája 

életre és a szép eredményeket 
felmutató kultúrcsoport mun
kájára egyaránt hatással van. 
Nincs megfelelő helyiségük. 
Tavaly az úgynevezett fürdő
épületben volt az oktatóte
rem, azonban a helyiségeket 
irodákká alakították át, úgy
hogy most a taggyűléseket, a 
DISZ-összejöveteleket, az ok
tatást és a kultúrcsoport pró
báit a váróteremben tartják. 
Nyáron még csak megy ez va
lahogy. de félő, hogy ősszel, 
télen ez a kényszermegoldá; 
nem talál maid valami nagy 
megértésre a perronon fa
gyoskodó, ázó utazóközönség 
részéról . .  , 

fiatal Lőrincz János vasutas
napi felajánlásukban a többi 
között harcol indítottak a ke• 
zelési idő megrövidítéséért. A 
fűtőházba érkező gépet már 
fekészülve várják, az érkezó 
mozdony vezetőjével együtt 
azonnal végrehajtják a gép
vizsgálatot, közben a két fűtő 
ellenőrzi a szerelést, előkészí
ti a szenet, úgyhogy a gép 
azonnal ki is járhat a fűtő
házból. Jól karbantartott gé
pükkel, az új tüzelési techni
ka alkalmazásával ebben ai: 
évben már csaknem egy egész 
hónapi szénszükségletüket, 
több mint 23 tonnát takarí
tottak meg, s Timár elvtárs 

DOLGOZÓNAK LEN N I ?" 

nem könnyű. 
A szénbányák pontos 

kiszolgálása az állomás elsó
rend ű feladata mondja 
Bártfai András elvtárs, állo
másfőnök. - Ezenkívül nagy
részt mi szállítjuk a szenet 
s4lgótarján, 'ZagyvapálfaZva. 
jpartelepeinek, valamint a 
Jl!ó.tr4i Erőműnek. Büszkék 
vagyunk arra, hogy mi is hoz
iáiárulhattunk legújabb béke
művtink, a Borsodi Hóer6mú 
megindulásához. Az erőmű 
próbaüzemeltetéséhez túlsú
Jyos irányvonatot küldtünk. 

Jogos büszkeséggel jegyzi 
meg Bártfai elvtárs, hogy a 
miSkolci igazgatóság terüle
tén Ki.Sterenye állandóan éZen
;ár az irányoonatképzésben. 
A vasutasnap tiszteletére há
rom 2000 tonnás irányvonatot 
indítottak, de az irányvonat
képz.és nem „kampányfeladat" 
_ mindennap indul az ország 
valamelyik részébe irányvonat 
a szénosztályozó alól Kistere
nye legutóbb 156 százalékra 
teljesítette irány- és közvet
lenvonati tervét. 

leoalái. húsz uázalé\!IS túlsúly 

A nehéz pályaviszonyok el
lenére is szépek az eredmények 
a túlsúlytovábbftásban.. Bo-
1'03 Ferenc forgalmi szolgálat
tevő brigádja például terhe
lési tervét a I 05 százalékban 
megszabott élüzemszinttel 
szemben 116 százalékra telje
sítette. 

Együttműködés nélkül 
aligha születhetett volna. meg 
ez az eredmény - mondja 
Boros elvtárs. - Az együtt
müködés pedig azzal kezdődik, 
hogy mindenegyes munkamoz
zanatot megbeszélek a brigá
dommal elsC-sorban Ozsgyáni 
András ' tolatásvezetóvel. Az

után, amikor már együtt van a 
jól kiterhelt, állo:nási sorrend
ben ös.szeállított vonat, követ
kezik a megbeszélés második 
része, a mozdonyszemélyzet
tel. Egy EZ6 panaszunk sem 
lehet sem a kisterenyei, sem 
a hatva.ni sem a salgótar;áni 
mozdony;ezetőkre. A nehéz 
terhelési szakaszon is minden 
a!kalorrunal legalább 20 szá
zalékos túlsúlyt vállalnak, 
de legtöbbször többet is. 

Az állomás egyik főeróssége 
a Czilwra ifi-brigM. _Czikora 
elvtárs pártvezetőségi tag, a 
DISZ-szervezet legrégebbi pat
rónusa az állomáson. Jóvsl a 
DISZ II. kongresi;zusa előtt 
,,toborozta" a brigádját, c�upa 
fiatalból és nem is csalódott 
bennük. Brigádjának négy 
tagja, Ffü.vénll, Gál, Sz�zéd 
István és Krasznai elvtarsak a 
vasutasnapon rendkívüli elő
leotetésben részooliltek. 

Kisterenye állomáson most, 
az ősz közeledtével előtérbe 
került egy problérna, amely az 
oktatásra, a pártéletre, a DISZ-

legutóbb 1300 forint prémiu
A kezelési idő megrövidítéséért mot vitt haza. 

A Timár mozdonybrigád pél-
Nem lenne teljes a kép dája nem az egyetlen a kis

Ki,sterenyéröl, ha nem lálo- terenyei fűtőházban. Nem is 
gatnánk el  a fűtőházba is. At. lehet ott zökkenő a munká
állomáson azt mondták: .,Ná- ban, ahol szóról szóra azt 
lunk a géprevárás ismeretlen.� mondják a fűtőházban az állo
Nos, csak egy példát raga. 

, 

másról, amit az állomáson a 
dunk ki a kisterenyei fútőháL fűtőházról: ,.Jó az együtwnú
munkájából. Tímár L-ászló ködés, egy sz6 panaszunk sem 
mozdonyvezető és fütője, a lehet egymá.sM." 

Köszönet a segítségért 
Az alkotmányünnepi forga

lom zavartalan lebonyolításá
hoz nagy segítséget nyújtottak 
a vasúti rendőrség alakulatai. 
Németh József elvtárs MAV 

vezérigazgat5helyettes a 'követ
kező levelet küldte a Belügy
minisztérium VII. Főosztályá
hoz, megköszönve a rendőrség 
segítségét és támogatását: 

1,Az államvasutak részére 1u1m, feladatot jelentett az al
kotmány ün.nepéveZ ka.pcsol.atban lezajlott er6s személyfor
ga.Zom Zebonvolítá..c;a;. 

Ezt a fel.adatot zavartalanul mea i,s oldottuk. meZuhez vas
úti dolgozóink nagy segítséget kaptak a. vasúti ren.dőrséatől, 
mely teljes odaadással kivette részét az utaz61dizönséa írá
n11ításában és a rendfenntartásban. Ez a seaítséa eZsösarban 
a. budapesti pá!yaudva.rokon és Siófok áZ!<nnáson volt észlel
hető, a.hoz mtnte1111 40 OOO föny; uta.sforgaZmat bonuolitottunk 
le az országos VISZ táborozással, va/,a.mint az ünnepi vá.!á.r
raZ kapcsoia.tba-n. 

A Ma.gya.r All.amvasútak részéról a. vasúti 1"endórsé11 e 
munkába.n részt vett ooia.menn11i taajáno.k köszönetemet feje
zem ki és munkánkhoz jöi,óben i3 segítségüket kérem." 

Érdemes vasutasok� 
A vasutasnap alkalmából eddlqi János rlh•onattékező. Békéscsaba 

Jó munkájuk elismeréséül az állomíts. Fonyódi l'erenc fólntézö, 
alábbi dolqozók részesültek „t,-. Politikai Főosztály, Srel József 
d•m•s vasuta1•1 kitüntet,sben: vez. munkamester. Hatvan, szer-

. tár. Vacsi József szakmester, TI-Gerencsér . Ferenc telü,yel_ő szatenyö állomás, Hajdú Anna Győr. Sárvári Pál e�lenör. Epíte· tJszt, Debrecen, Bocskai-kert. sl Géplelep. I\Iunkacsl Saridor Gál Ferenc lntózö. Pécsi Jg .• Kasvrz. kalauz, Dttbrecen áHomns, 

I 
sai Kálmán vez. !Omunkamester. 

PeU1ö Ishpán munkameste:r, Dom- Kecskemét ptt .• Erdösl Géza vez. bovár állomás, Gulyás J&nos fő- szakmesler Szeged TDKE, Uarlntézó, SzociaUsla Vasútért. Kris• tinka Istvát� Intéző Pécs Ter. Dlz., tóf Gt'za vez. kocs1v.. Sztáll;lV6· Szabó Jenő ellenőr Debrecen Tg„ 1·os. GaJda Mátyás főrnkt._. Ked· Csősz Lajos vez. fóellenör. Diós· k.-mét állo.más. Pályi Zsigmond györ rth„ Mónus József munkús. !ö!elügyelo 1/8 szakoszta!y, Ko!· Záhony állomás. Mrenkó Mihály• láth Glzellu tan. !. F/lkünyvelo- n é  munkás. Nyír-egyháza rth .. ség, Mlklós Károly !őlroda kez. Weln<:urtncr József munkamesBp. Ter. Biz„ Tóth El'lló vez. 1-u- ler. Veszprém-külső. Berkó Gyucsimes!<:.r, Tapolca. Collognátll Ja fólnléző. szeged FEO, Bráth Dezső tómozd. vezető. Cclld'!· Gábor vez. főellenőr, Debrecen mölk, Simon II. Kár-oly ln,ézo, állomús. Szerencsi József roin'veszprém küls,; állomás. Horváth té76. Miskolc Ig., Oláh István ro•István munkan1ester, Pécs fth.. pályamester, Szikszó, 1-"üzesi IsiKadocsa Lajos m. főtan. Gazd, van intéző, Hatvan állomás. PásVas., Gulyás Sándor rói11tézö J. tyán László munlcamester. Deb· Tiikárság, Llidies József fömu 1· recen fth .• Simon Bálint ellenőr. kavez GYSEV, dr. Kereső Antal Kisterenye állomás, Darázs Fe· tanácsos \'NO. Sziket Pál szok- renc mozd. fül6, Kaposvár !ih., mest. Landler JJ.. Béma János Somol\'Yi Júl!anna f0ir. kez. 
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M iért ken szervezett dol• 
gozónak Zenni? - cim

mel a Népszava 1955. június 
23--i számában a Duclos Bá
nyagépgyár üzerrú . lapjá_ban 
lefolyt vltát összegezi. A cikk
írónak az összefoglalón kívül 
az volt a célJa, hogy a dolgo
zók a szakszervezeti funkcio
náriusok .flgyelmét eri·e a sok
szor vitatott kérdésre irányít
sa illetve egyrészt a cikk, 
másrészt az azt követő hozzá
szólások választ adjanak a 
szervezettség, a szakszervezet 
munkájának jelentooégére. 

A vita elindításának he
lyességét bizonyítja, hogy ed
dig már többen szóltak hoz2lá 
a szakszervezeti funkcioná
riusok közül. A Népszava 
példáját - úgy gondolom -, 
érdemes követnünk. A Szo
cialista Vasútért hasábjain le
hetőség nyHík arra, hogy a 
szakszervezeti tagok, aktívák, 
funkcioná1·iusok elmondhas
sák véle.-nényüket a fen ti kér
désekről. 

A vita megindulása előtt 
mindenesetre röviden írni kell 
arról, hogy mi a lényege an
nak a meghatározásnak, hogy 

a szakszervezet é1·dek.vé-
delmi szervezet. 

Ez azért is szükséges, mert a 
jobboldali nézetek következ
tében mégjobban elterjedt az 
olyan helytelen nézet, hogy a 
„szakszeMJezetre szükség van 
a ka.pitalizmusban, de nincs 
szükség a szocializmus építé· 
se idején", vagy a „felsza.ba
d-ulás után a szakszervezetek 
betöltötték é'.rdel;védelmi sze
repüket, mert dp6talpa.t, -ru
hát stb. osztottak a munká.3ok 
között, de mit ad ma. a szak
szervezet?!" stb. 

Az ilyen és hasonló kérdé
sek felvetése a iszakszervezet 
szerepének, tevékenységének 
meg nem értéséből ered. 

A szakszervezet a mun
kásosztály legátfogóbb 

tömegszervezete. 
Elsörendú feladata a munkás,
oszbálY' érdekeinek védelme. 
Nálunk a munkásosztály érde
ke a szocializmus felépítése, 
a dolgozó nép jólétének ál
landó emelése. A szakszerve
zet csak akkor töltheti be sze
repét, ha erre összpontosítja 
minden erejét. 

* 

A 
szakszervezet érdek-vé-
delmi szerepét nemcsak 

a Magyar Szakszervezetek 
Alapszabályában rögzített 
szakszervezeti tagsággal járó 
előnyök biztosítása jelenti. 
A.mikor a szakszervezetek a 
munJcaversenyt szervezik, a 
társadalombiztosítást irányít
ják, kulturális nevelömun
kájukat végzi:k, a dolgozók 
ügyes-bajos dolgait intézik, a 
szakszervezeti tagok, a prole
tariátus oszbályérdekeit szol
gálják. 

Az egyén érdekének vé
delme során azonban a 
szakszervezet sohasem 
kerülhet szembe az osz
tály egyetemes érdekeivel. 

Kocsivizsgálóink az őszi forgalomban 
Bp.-Ferencváros !ih .• Kozák Róza 
tiszt 1/2 szak., Babtrák György 
ell. Landler JJ. OV.. Kacsándi 
János munk., Debrecen ll:n. Főn., 
Csaba La.tos m. főte!. 1. F6 litk.. 
Posta Gizella int. Szeged áll 

F:ppen ezért két oldalról' kell 
ellenőrizni a törvények, ren
deletek betartását. Egyfelől, 
hogy a dolgozók megkapják a 
jogszerinti juttatásokat, más-
felől nem támogathatunk jog
talan, demagóg követeléseket, 
anwly az egyéni érdek elő
térbe helyezését jelentené. 

A szakszervezetre a szocia
lizmus építésének idején is 
szülu,ég van, jelentősége 21em 
csökkent, ellenkezÖleg, szerepe 

R•"411cfvOI fon""9 fflunkak!Srben do14Mnall kocslvlz1i:,'1ólnk. A 'Yo• 
halolc cn,ora bl,:01 tovlibbltúa Jórn:rt az 6 éberaéqükön, lelklls• 
'""r•teaséqükön múlik. KépUnl,i!n Simák Lajos váci kocslvlzsqálót 

létjuk munka közben. 

(Kqi,lo&s GéU f•lv61ci.l 

(Folytatjuk) 
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NO VEMBER 7 TISZTELETÉRE 
A s.untgált ép!té:mezetóség 

I 
gál állomások átmenő fővá

dolgozói szeretik a velé1ke- gányának cseréjét. 
dést, a versenyt. Ha lezárul Nem könnyű feladatra vál
egy-egy versenyszakasz, a�or l1ükoztak az építésvezetőség 
máris újabb felajánlások szil- dolgozói, akik versenyre hív
letnek, s a munka fokozott ták a Celldömölki l!:pítési Fő
iromban folyik tovább. nökség valamennyi felépítmé-

A pártszervezet kezdemé- nyes építésvezet&égét, de 
nyezésére a. szentgiHi dolgo- mégis .sikerre számíthatnak, 
z6k mdT a Nagy Októbert mert vállalásuknál nemcsak a 
Szocialista Forradalom év· munkásléfszámot és az anyag
forduléjána.k megünnep!.ésére ellátottságot vettek figyelem
készülnek. Elhatározták, hogy be, hanem a dolgozók lelke
november 7 helyett l-re sedését, a ikommunista példa
elvégzik a Németbánya. és mutatás mozgósító erejét is. 
Herend közötti vágánycserét, (Németh József OB-elnök 
valamint Városlőd és Szen� levele alapján,) 

lényegesen megnőtt. Szükség 
van rá mind az osztály, mind 
az egyén szempontjából. A 
vitának egyik célJa éppen az, 
hogy a szakszervezeti tagok 
hozzászólásaikban Igyekezze
nek választ adni gyakorlati 
tapasztalataik alapj,án a sza .. -
szervezet szerepére. jelentlí6é
gére, fejlődésünk további és 
jelenlegi szakaszán. 

* 

A
hhoz, hogy a szakszer
vezeti tagok lássák, mit 

végez és hogyan gazdálkodik a 
szakszervezet, nagyban hozzá
járul, ha az üzemi bizottság 
pénzgazdálkodása egyszerű, 
nyílt, világos és minden szak
szervezeti tag számára érthe
tő. Fontos, hogy az üzemi bi
zottság a taggyűléseken rend
szeresen beszámoljon arról, 
hogv mire fordítja az a ll': 
szervezet bevételeit (pl. sege
lyek. kulturális, szoci,á!is és 
egyéb célokra). tgy minden 
szak,zervezeti tag előtt vilá
gossá válik, hogy pénzét jó 
helyre adja. azt a dolgozók 
érdekében használják fel. 

Mindez az alapszabá-
lyokban bizto&ított előnyök
kel együtt - növeli a szak
szervezet vonzóerejét. Sokat 
lelhet és kell érvelni ezzel. de 
ha aktíváink csak ennyit 
tesznek és nem magyarázzák 
meg a szakszervezetek társa
dalmi, politikai jelentéiségét. 
<'.!;.kor a szakszervezetet csak 
rosszul értelmezett politika
mentes jóléti szervnek tekin
tik. Egy ilyen szervezet pedig 
nem alkalmas a dolgozók egy
gyéforrasztására, tömörítésé
re, még kapitalista környezet
ben sem. 

A kapitalista országok dol
gozóinak ereje is elsősorban 
szervezettségükben van. Ered
ményt elérni csak összefogás
sal, tudatos harccal, annak is
meretében tudnak, hogy min
den kiharcolt eredmény gyen
gíti a tőkés rendszert, erősíti 
a munkásosztályt, A haladó 
szakszervezetek is csak akkor 
vívhatnak eredményes harcot, 
ha soraikban tömörítik a 
munkások túlnyomó többsé
gét, a szervezettség, az egy
ség erejére támaszkodva. 

De nemcsak a kapitaliz-
musban, hanem 

népi demokráciánk viszo
nyai között Is óriási ereje 
és jelentösége van a szer-

vezettségnek, 

a dolgozók egységének. Ne
künk is arra kell törekedni, 
hogy szüntelenül növeljü�, 
erósítsük sorainkat a ma meg 
szervezetlen dolgozólf bevor:iá
sával. Ez nema;ak szervezesi, 
hanem elsősorban politikai 
feladat, 

* 

A 
vasút különböző szolgá
lati helyein nagy szám

ban dolgoznak faluról jött új 
munkások, fiatalok, akik kö
zött nap-nap után szívós fel
világosító munkát kell végez
ni. Meg kell ismertetni velük 
a szakszervezet munkáját, a 
tagok jogait és kötelességeit, 
a szervezkedés szükségessé
gét előnyeit, hogy azután sza
bad elhatározásukiból belépje
nek a szakszervezetbe és ők 
is tagjai legyenek a szervezett 
magyar dolgozók közel két
milliós báborának. Az újon
nan felvett dolgo?.ók számára 
olyan légkört kell teremteni, 
hogy azonnal érezzék a szak
szervezet gondoskodását. Saj
nos, még gyakori, hogy a 
szakszervezeti tagok sem is
merik eléggé a tagok jogait és 
köteleuégeit. a szakszervezet 
feladatait a proletárdiktatúrá
ban. 

A szervezett és szervezetlen 
dolgozók szakszervezet iránti 
közömbösségének oka gyakran 
az, hogy üzerrú szerveink nem 
fordítanak kellő gondot a tá
jékoztatásra, gyenge a szak
szervezeti aktívák nevelő, fel• 
világosító munkája. A közel
múltban több helyes, a szo
cializmus mielőbbi felépítését, 
tehát a dolgozók érdekeit cél
zó rendelet jelent meg, de 
számos dolgozó nem értette 
meg azok jelentőségét, mert 
azt nem magyaráztuk meg 
idejében. Ilyen volt például a 
munkaruhák viselési idejének 
módosítása, a védéételek ki
=l.iáltatásá.nak 6Zabályozá-

sa a karbantartói bérezés. iu. 
ut�zószemelyzet új k1lomé,e:
t>e1·e.resenek bevezetése es 
nem utolsó sorban a no.:-ma
rendezes. Az ellenség kihru.t.
nálta munkank gyeng.,;;egét 
- különösen az elmaradott 
rétege.uiél - és azzal érvelt, 
hogy hol a szakt;ze, vezet, 
miert nem vecl.1 meg a dolgo
zok érdei.ei t, 

Csak ,12. ellenség mináen 
ilyen táanadásanak vlS6Zave
résével tudjuk erősítem so
ramk.at. 

* 

Szükséges - és azt hi-
szem időszerű a vasúton 

is - foglalkozru a párttagok 
szakszervezeti tagságával, a 
párttagoknak a szak.szervezet• 
nez. való viszonyaval. 

Ammt mur emJ1tcLtem, a 
szai.szervezetet< az ura.unon 
levo mun,-a,;o.sztaly 1egna-
gyoob Lome�zcrvezete1 
ffill1t Lenm tanHJa - a ""� 
LCSJ a gazaain.uaas, a �z.er"e"' 

zes, a neve1es is!<.ola1, a r;.on1.• 
mu01zmu.s =olai. Ezert 1on
Los. hogy 

a. pártszervezetek irányít
sák a szakszcn·ezetck 

munkáját. 

Elősegitrek, hogy a szakszer
vezetei. te6.lnte,ye és tömeg• 
belolyasa naprol napra ero
sodjék, mert ezzel a part te
luntélye és tömegbefolyasa Úi 
e.tll6Ödik. 

Mégis gyakran előfordul, 
hogy egyes párttagok, áll.ami 
funkcionáriusok lS lekicsi.ny• 
löleg beszélnek a szakszerve
zetekről. A pártszervezetek• 
nek a leghatározottabban fel 
kell lépniük a szakszervezeti 
munka mindenféle lekicsiny
lése ellen, mert ez a munkás
osztály erejének, szerepének 
lebecsülésére vezet. A szak
szervezet szerepének leki
csinylését mutatJa és tömeg
befolyásat gyengiti az is, hogy 
egyes szolgálati helyemken, 
üzememkben, hivatalamkban 
dolgozó parttagok - közöttük 
gazdasági és 1nüszakJ vezetők 
- nem tagjai a szakszerve
zetnek, vagy hónapori: óta nem 
fizetik tagsági díjukat, közöm
bösek a szakszervezettel 
szemben. 

A pártszervezetek sokat te
hetnek azért, hogy a vasút 
külö11böw területem dolgozó 
parttagokat megtanítsák a 
szakszervezet szerepének he
lyes értelmezésére. 

Jobban meg keJI becsülni 
és becsü,tetni a. szakszer
,,ezetben végzett pártmeg• 

bízatást. 
A párttagok sem különül!het
nek el a pártonkívüliek, a tö
megek problémáitól, nem le• 
het közömbös előttük, hogy mi 
foglalkoztatja őket, miként 
gondolkodnak, megértik-e a 
párt politikáját és készek-e 
azt a maguk területén vég1·e
hajtani. 

Altalában két dologtól függ 
- mint ahogy a Népszava jú
nius 23-i cikkében megállapít
ja -, hogy szervezetlen mun
kás megtalálja az utat a szak
szervezethez. Egyfelől attól, 
hogy megérti-e a szervezkedés 
szü�égességét, a szakszerv� 
zeti mozgalom jelent&égét, 
másfelől attól, hogyan dolgo
zik az üzemi bizottság, ho
gyan tesz eleget a dolgozóktól 
kapott megbízatásának, mi
lyen erős a szakszervezet és a 
tömegek kapcsolata. 

* 

E néhány problémát azért 
szükséges felvebni, mert 

megvitatása aktuális a vasút 
területén llS. A közelgő szak
szervezeti választások külö
nösen szükségessé teszik, hogy 
üzemi bizottságaink, aktivá
ink fokozottabban magyaráz• 
zák a szakszervezet szerepét, 
jelentőségét, egyértelmű vá
laszt adjanak ezekre a kér• 
désekre, hogy a ma még szer
vezetlen dolgozók minél előbb 
megtalálják az utat a szerve
zett dolgozók nagy családjá
ba. Azzal a céllal íródott e 
cikk, hogy szakszervezeti 
szerveink, akt!váink megvitas
sák és hozzászólásaikkal sa
ját tapasztalataik alapján ki• 
egészítsék fejtegetésemet. 

Znbor István, 
a szakszervezet szervezési 

osztályána.k murucatárn 
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A vasutas újítók az önköltségcsökkentés, a gazdaságosabb termelés élenjárói 
Sokan voltak akik többször 

Is visszatértek· az országos 
vasutas újítási és képzőművé
szeti kiállításra. Valóban, nem 
is volt könnyű alaposan végig
nézni a városligeti kiállítási 
pavlllonban a szó szoros értel
mében felhalmozott újítási 
modelleket. A .kiállítás befe
jeztével, a tanulságok össze
gezését azzal is kell kezde
nünk, hogy igazat adunk 
azoknak a látogatóknak, akik 
ilyesmit jegyeztek be a kiállí
tási vendégkönyvbe: ,,Az újí
tási kiállítás a gondos rende
zés ellenére is zsufoltnak ha• 
tott. A rengeteg értékes anyag 
több teret érdemelt volna". 

Ha már a vendégkönyvnél 
tartunk, lapozzunk végig né
hány oldalt, hiszen a látogatók 
javaslatai, észrevételei iTány
mutatók kell, hogy legyenek 

a jövőre, a következő hasonló 
jellegű kiállítások rendezésé
re. Mindjárt másoljúk ide Ertl 
Róbert elvtársnak, a Vasútter
vező Vállalat Kossuth-díjas 
igazgatójának bejegyzését: ,,Az 
újítókiállítás szépen mewen
dezett munka. A jövőben na
mJObb heluisépet érdemel és 
jóval nagyobb propagandát. 
Régi modellek - mégha lát· 
ványosak é.� impozáns mére
tűek is - nem valók újító ki
állításra. Az új dolgok a szé
pek és a kiállításnak ez a ré· 
sze sikerült a leajobban. Ke
vés szemléltetést kantunk 
azonban a páluat„nntartási és 
építési ú.jításokTól". 

Igazat adunk annak a t>e
jegyzésnek is. amely azt 4a
vasol.ia, hogy 

á.llandósítsá.k a kiá.llítá.st. 
Nemcsak a vasutas dolgozok 

kérték ezt, hanem elhangzott 
ez a kívánság a kiállításon 
megfordult bányász és építési 
dolgozók részéről is. A bá
nyász elvtársak igen nagy ér
deklődést mutattak a Tren-

csényi-Jarcslk-Horváth-féle 
műszénkeveró berendezés iránt, 
míg az ÉM. 21. számú Állami 
Építőipari Vállalat mélyépítő 
csoportjának dolgozói a külön
böző, szakmájukba vágó újí
tásokat tanulmányozták beha
tóan. A kiállítás külföldi láto
gatói - a Román Népköztár
saság közlekedésügyi minisz
tériumának küldöttsége, ame
lyet a közlekedésügyi minisz
terhelyettes vezetett, s amely 
17 újítási javaslat részletes IP
írását kérte el valamint a ko
reai és francia közlekedési és 
ipari szakemberek - szintén 
megjegyezték, hogy hasonló, 

� 
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� 
r, 
Evi szazezer forint 

megtakarít6s 

Pártunk Központi Vezetősé
gének márciusi határozata óta 
egyre több szó esik az. önkölt
ségcsökkentésről. Mind több 
dolgozó tiltakozik a pazarlás, 
a népvagyon elherdálása ellen. 
A következő eset is szeget 
ütött fejünkbe. A szombat
helyi igazgatóság II. osztálya 
egy Pobeda gépkocsit bérel a 
Celldömölki Epítési Főnökség 
részére. Ez 360 OOO forintba 
kerül évente, (Bérleti díj, 
üzemanyag, gépkocsivezető 
munkadíja, karbantartás.) Ha 
a gépkocsi az igazgatóságé 
lenne, üzemeltetése évente 
100 OOO forinttal kevesebbe 
kerülne. Nem lehetne ezt a 
100 OOO forintot valahogy meg
takarítani? 

Stáy Ferenc párttitkár, 
Szentgál 

„Altisztnek" nem jar 

va arról, hogy a rangjelzés 

I 
nem túr meg utasításellenes 

hiánya nagymértékben akadá- munkát. Csiki Ferenc belegsé
lyoz:,;a a� igen fontos alak.1 gét szórakozásra használta fel. 
fegyelem megszilárdítását. Természetesen megvontuk tőle 

A zta,1 J · á tt"tkár a táppénzt, de reméljük, még s 05 _a1:1os P r 1 • súlyosabb büntetésnek tekin-Polgárd1 ipartelepek tik, hogy dolgozótársai elítélik 

A fegyelem 
megszilárdítás6ért 

Uzemi bizottságunk Allando 
feladatának tekinti a munka· 
fegyelem megszilárdítását. Nem 
elégszünk meg azzal, hogy a 
szakvonal kirója a megfeleló 
büntetéseket, vagy hogy a 
,,Villám" foglalkozik a mun, 
kafegyelem megszegőivel. Leg
fontosabbnak a bizalmik neve
lőmunkáját tartjuk. Szép 
számmal vannak már olyan 
bizalmik, mint Apró Dezső, 
Süveges György, Kubinszki 
Vilmos, akiknek a csoportjá
ban nem fordul elő lógás, iga
zolatlan hiányzás. De van még 
tennivalónk bőven. Nem sike
rült megnevelni Németh Fe-· 
renc kocsirendezót, aki egyik 

viselkedését. 
El akarjuk érni, hogy állo

másunkon az őszi forgalom 
idején ne legyen egyetlen 
fegyelem.lazító sem. 

Vajda János üB-elnök, 
Békéscsaba 

Több gondoss6got 

állandó jellegű 
kedvezően 

kiállítás igen 

előmozdítaná a tal)a,Szta
latcserét. 

Egy szombathelyi dolgozo 
azt panaszolta el a vendég
könyvben, hogy a vidéki dol
gozók aligha kaptak tájékoz
tatást a kiállításról, sokan 
még azt sem tudták. hogy egy
általán van ilyen kiállítás. 
Falragasznak nyoma sem volt 
a vidéki állomásokon, szolgá
lati helyeken. de még a leg
nagyobb budapesti pályaudva
rokon sem. így történhetett 
meg. hogy voltak, akik a Nép
ligetben keresték a kiállítást. 

Célszerű lenne, ha a gazdag 
értékes anyag vidékre is eljut
na vándorkiállítás fo1májában, 
mely megkönnyítené az újítá
sok átvételét is. 

„Több újítás pedig helytelenül 
a drapéria mbgött, az asztalok 
alatt volt „kiállítva" - írta 
egy kiskunhalasi pályafenn
tartási dolgozó. Kétségtelen, 
hogy a kiállítás rendezősége 
nehéz helyzetben volt a ren
geteg beérkezett újítás elhe
lyezését illetően, az is kétség-
telen, hogy a kiállítás, mint 
mondottuk, így is zsúfolt volt, 
de mégis úgy véljük az asz
tal alá dugott újítások nem 
szolgálták az újítómo3galom 
feilódését. sót komoly:ságát is 
veszélyeztették. Nyíltabb, az 
újítókat is inkább megnyug
tató el iárás lett volna, ha az 
el nem helyezhető kiállítási 
tárgyakat máshol „tárolták" 
volna. vagy pedig ha őszintén 
megmondták volna az úiítók
nak, hogy beküldött kiállítási 
tárgyuk hely hiányában nem 
kerülhetett bemutatásra. 

A felsorolt és a fel nem so
rolt hibák ellenére is 

a.z idei vasutasna;pi újitó
kiállítás a legsikerültebb 

volt az eddigiek között. 
Megmutatta. hogy a vasutas 
dolgozók kezdeményező, ú.jít6 
kedve igen na{lllot nőtt tavaly 
óta. Főként örömmel üdvözöl
tük azt hogy a kiállított tár
gyakat · magyarázó táblákon a 
legtöbb esetben nemcsak az 
újító munke.he1yét, az újítás 
értékét és a kifizetett jutalmat 
tüntették fel. hanem azt is, 
hogy az újító milyen munka
körben do! crozik. Ez a módszer 
példázta leginkább, hogy az 
egyszerú dolgozók, lakatosok, 
esztergályosok, öntök és a töb
bi szakmában dolgozók renge
teg hasznos, értékes újítással 
gazdagították népgazdaságun
kat, járultak hozzá a vasút 
önköltségének csökkentéséhez, 

Büszkén viseljük a csinos, brigádból a másikba vándorol, 
jólszabott ruhákat. Azonban mert sehol sem tűrik meg fe
helytelenítjüK, hogy már „ gye!mezetlensége miatt. 
második, harmadik ruhalti- Felfigyeltunk arra, hogy a 
utalást kapjuk váll-lap nélkül. legtöbb fegyelemlazítás az új
Mikor a szertárban kértük a felvételes vonatkísérőkné! for
rangjelzést, azzal utasítottak dul elő. Ezért különös gonddal 
el, hogy „altiszteknek" nem kell foglalkoznunk a fiatal 
jár. Tehát: ha mi szabályos vasutasokkal. BiTó elvtárs ve
egyenruhában akarnnk járni, zénylőtisztnek is keményeb
aklk.or vásároljuk meg az ben kell fellépnie és nem sza
egyenruha tartozékait. A mi 

I 
bad, hogy különböző kifogá

véleményünk, hogy a dolgozók sokkal szemet hunyjon a laza
ilyen megkülönböztetése alap- ságok felett. Vegyen példát az 
„etően helytelen, nem is szól- állomásvezető elvtárstól, aki 

A Szegedi Máv Felépítményi 
és Vasanyagjavító Vállalat 
dolgozói egymást múlták felül 
vállalásaik teljesítésében. Nem 
ls maradt el az eredmény. 
üzemü.nk homlokzatára fel
került a büszke élüzem csillag. 
Még mindig akad azonban 
olyan dolgozó, aki hanyag, 
felületes munkájával kedvét 
szegi társainak. Előfordult 
például. ho.gy Gózon Mihály
né, havidíja.s adminisztratív 
dolgozónk, még ez év január
jában megkapta az esedékes 
előléptetést, de a havi 20 fo
rint fizetéstöbbletet még a 
mai napig sem. A mulasztást 
Va:ss Ferenc elvtárs, a sze
mélyzeti csoport vezetője kö
vette el és sorolhatnánk még 
egy néhány „apróságot", amely
!yel bosszúságot okoz üzemünk 
dolgozóinak. Több r,ondosságot 
és szakértelmet várnak 
dolgozók v� elvtárstól. 

Katona Lajos 
Szeged 

a a termelékenység emeléséhez, 
a munka könnyebbé és bal
esetmentesebbé tételéhez. A 
kiállítás ezzel utalt arra is, 

S P O RT 

hogy a vasút dolgozói még 
igen sok „rejtett tartalékot» 

képesek felszí-,,re hozni, ha 
megfelelő segítséget, irányí
tást kapnak, 

1955 AUGUSZTUS H. 

(((a»JW�la��� 
Miért is ? 

A Landler Jenő Jár6mújavító területén lévő Vit!a-mos vo

nalfelügyelőség köTletéből egyetlen út vezet az úg11nevezett 
alállomáshoz. Az út fölött magas feszültségű háMzat. odébb 
egy hatalmas vasszerkezet, amelyről az út fölé tátott szá;;ai 
csüng egy szénmarko!ó. A markolóva,l e1n1magassáuban mro, 
és fekete színekkel feltűnően festett fenuegetó tábla: .,a szé.n
markoló alatt álldogálni, vagy jáTni életveszélyes, miért is s�i
gorúan ti!os!" 

A tábla - bár feszültsé�ntes volt - megrázott �é1111 
mindnyájunkat. Ijedtünkben megálltunk. Amikor aztán fel
ocsúdtunk első rémületünkből néhányan bátortalanul meain
dultunk volna tovább, de a szövea újra csak ránk mordult: 
,,Álldogálni, vagy jáTni életveszélyes, miért is sziuorúan 
tilos!'' 

Mit tegy,ünk? - kezdtünk spekulálni. A félősebbek azt 
javasolták, hogy forduljunk vissza, egye fene az eddiQi hiába
való fáradságot. Mások azt, hogy e1n1 életünk e1111 halálunk, 
lesz ami lesz, előTe/ Az utóbbi javaslat látszott jobbnak. tehát a 

félelemtől vei·ejtékező homwl�kal ,,miért is" más út nem ve. 
zet az aláll,omáshoz, Tiadtan átugTáltunk a szénma.rkoló tá
tongó üres szája alatt. Amikor má.-r minden venéluen túl 
vcltu;.,k, azon törtük a fejünket: .,miért is" nem csinálnak e!11J 
másik utat, vagy pedig „miért is" írták ki ezt a fenueuető fi
gyelmeztetést. 

- HAROMNAPOS KIRÁN
DULÁSRA viszi a vasutasna
pi műs:iakban kitűnt fiatalo
kat a szombathelyi igazgató
ság Ifjúsági Nevelési Tanácsa. 
U gy tervezik hogy Sztálini:á
rosba, a ferencváTosi csomó
pontra és Miskolc-Tapolcára 
látogatnak el. 

RENDELET SZABÁLYOZ
ZA az Országos Vasútüzemi 
Értekezleten - az őszi for
galom sikeres lebonyolítá
sa tárgyában - hozott ha
tározatok végrehajtását. A 
rendeletet a MÁV 41. számú 
Hivatalos Lapja közli. 

- TÁVIRATILAG ÜDVÖ
ZÖLTE Nagykanizsa állomás 
dolgozóit a Hazafias Népfront 
megyei irodája és a megyei 
békebizottsá,g a vasutasrnap 
alkalmából. 

- ONNEPÉL YES KERE
TEK KÖZÖTT adták át au
gusztus 12-én a BEV pálya
fenntartHS dolgozóinak a 
700 OOO forint költséggel a Vá
góhíd pályafenntartás terüle
tén é11illt modem munkáfi
szállót. 

- MEGJELENT M. M. Le
begyincev: ,,A vasú.ti szállitá
tartá.lyos árufuvarozás meg
szervezése" című könyve. A 
217 oldalas könyv ára kötve 
27,50 forint. 

- A CSOMÓPONTOK VER
SENYÉBEN a második ne
gyedév értékelése alapján 
Pusztaszabolcs vezet. Máso
dik Szombathely, harmadik 
Debrecen. Az utolsó helyen 
Szeged á!L 

- CSAPATZÁSZLÓT ADO
MÁNYOZOTT a vasút Aszó
főn augusztus 27-én a közle
kedési rendőrség most kikép
zett al.almlataina.k. 

Gergely József állomásfőnök 
Rákosrendező 

- A VIT JEL nNYSZER
Ző VERSENY során 817-e? 
szerezték meg a jelvényt a 
szegedi igazgatóság területén 
augusztus 16-ig. 

- DICSÉRŐ ELISMER!!:S
BEN és 1000, illetve 800 to
rint jutal omban részesült a 
dombóvári fűtőház létl'zámá
ba tartozó Korányi Rudolf 
mozdonyvezető és Agfa:vi 
András fűtő azért, mert jú
lius 6-án Dombóvár állomás 
bejárati jelzőjénél súlyosnak 
ígérkező balesetet hárítottak 
el. 

- HÁROM VIDÁM NA
POT töltöttek Fonyódon a 
Villamos Felsóvezeték Építés
vezetőség DISZ-fiataljai. A 
kiránduláson részt vettek a 
nyári szünidő au.tt az üzem
ben d<'lgozó diákok :iS. 

- FELAVATTÁK PETŐFI 
SZOBRA T Gödöllőn augusz
tus 21-én. A szobor Turáni 
Kovács lmTe vasutas szob
rászművész alkotása. 

- A VIT VASUTAS KŰI.,. 
DÖTTEI előadásokon szá
molnak be varsói élményéik
ről. Az elóadásokra szeptem• 
berben kerül sor. 

- NYOLC ÉVI BÖRTÖN
RE ítélte a XI. kerületi bíró
ság Tantos Gyula büntetett 
előéletű asztaloosegé<let. A ne
vezett munkakerülő életmódot 
folytatott és bűncselekmények 
elkövetéséből tartotta fenn 
magát. Utolsó munkahelyéről 
- a MÁV-tól - kapott szol• 
gálati ruhákat :is eJsHr_s:asz
totta. 

- TARSADALMI TULAJ• 
DON SÉRELMÉRE elkövetett 
lopás bűntette miatt eljárást 
indított a rendőrség Csiba Je
nő, a győri állomásépítkezés 
szállitásvezetője ellen, mert 
tíz mázsa kátránypapírt ello
pott. 

Néhány megjegyzés a szakszervezeti egyesületi és az országos spartakiádról 
. A vasutasnapon került sor a 
vasutas. közlekedési és szállítási, 
valamint a postás szakszervezet• 
hez tartozó dol,5?ozók sportverse
nyének orszáJ?os döntőjére. A 
szervezőbizottsásr az elműlt hé
ten tartotta mef;l záró illését, 
amelyen a sportilnnepsé,gek le
bonyol!tását értékelték, s Ul!van
akkor a sPortún nepségről készült 
lilmet Is leperf;lették. 

mozgósltásban, sőt személyes 
példamutatással Is nem egyszer 
előlJártak a mozgalmi vezetők. 
Az 1':szakl Járóműjav!tó üzemi bi
zottságának elnöke, Surmann 
Imre például személyesen irá· 
nyitotta a sportünnepé!yt. De ha
sonló Jó munka Colyt Miskolcon 
is, ahol Mezei István üzemi bi
zottsági elnök személyes agitá
ciót folytatott a dolgozók között. 
sőt maga is a versetiyzők sorába 
állt. 

Bikás Ernő, Pataki Józser, Für
Ung Jenő. Szuhai Cecília. Ha-

Keresztrejtvény XV. 

A záróülésen a Celszólalások• 
ból kitűnt. hOl!Y a szervezőbtzott
Sál! ez évben ló munkát vél!zett. 
s ennek lett eredménye a k!tűnö
en sikerült országos döntö. A si
ker egyrészt azzal magyarázha
tó, hogy a pártszervezetek. az 
üzemi és DISZ-b!zottságok az 
Idén sokkal Jobban foglalkoztak 
a sportünnepséggel. mint az el
műlt esztendőben. A legtöbb he
lyen példaszerűen résztvettek a 

LAKÁSCSERE 

Muötúr! kétszobás. összkom
fortos. n)•árlkonyhás magánlaká
somat háromszáz négyszögöles 
terüleÍen. melléképületekkel és 
oazdaságl udvarral, gyümölcsös� 
:::..1. elcserélném kétszobás deb
recen lért, vagy budapestlért. Dá• 
vid Cö!ntéző. Debrecen, Vörös
marty utca 1 1. sz. 

Hézfe!Ogyelóségemet, melyhez 
szoba-konyhás lakás tartozik. el
cserélném hasonló szoba-kony
hás. esetleg kétszobás Cőbérlett 
lakásra. (Intézeti lakás Is lehet.) 
Cim: Budapest, X„ Vaspálya utca 
7., Cld. 12. 

Elcserélném Pécs. Szabadság 
llt 44. sz:lm alatti nagyméretű 
szoba-konyhás. mellékhelyiségek
kel rendelkező lakásomat ha• 
t.onló budapest!ért. 1':rdek!ődnl le
�et: Budapest. XIII„ Szab<>lcs utca 
t. sz. alatt, Szomor Jánosnál. 

Jól végezték munkájukat a te
rületi bizottságok Is. Mlg az e!
műlt évben komolyabb segítség
adásról nem lehetett beszélni, 
addig ebben az évben a területi 
bizottságok úgyszólván mozgató
!vá váltak sportannepélyek elő
készítésének és lebonyolltásának. 
Rendszeresen beszámoltatták a. 
területi sportelnököket végzett 
munkájukról és ellenőrizték Is 
azokat. Ezenfelül szoros kapcsa-
latot tartottak az országos sport
egyesülettel és területükön vég
zett minden egyes munkáról 
részletes tájékoztatást adtak 
Gróf elvtárs például, a budapes
ti terület elnöke Szolnolrnn, Ceg
léden és a Fővárost Villamos
vasútnál személyesen segftette az 
előkészületeket. A miskolci terü
letről Hajdú elvtárs, Hatvanban, 
D!ósgyőrött és Jászapátin segí
tette az ünnepélyek megrendezé
sét. A szegedi területről Kéri és 
Daróczi elvtársak Kiskunhalason. 
Szőregen és Baján nyűjtottak se
gltséget. 

Az országos sportünnepélyt 
előkészltő, szervező propaganda 
és sZakmal munkában a társadal
mi aktlvák és Cüggel\enltett mun
katársak közül kiemelkedő mun
kát végzett: Németvárl Ernö, 
Székely Alajos, Marosvölgy! Ede. 
Artner Ferenc. Baranya! Mihály. 

lász Béla, Biró Gyuláné, Boér Vízszintes: 1. !gy szállítsunk! 
Bél9 és Schwarcz Gyula. 13. Római császár volt. 14. !dó· 

Az üzemi, a terClletl versenye- i5�rö.
S��sJ1tJ:.lt �\�ZK

Ji;iigf;s ken és az országos döntőn kö- .. pestiesen• ·. 20. Állomás a Kazel ló OOO dolgozó vett részt. Ez posvár-eiórok! vonalon. 22. Ide
a szám magáért beszél. gen női név. 23. Az Operaház A jól sikerült szakszervezeti Kossuth-dílas karnagya. 26. 
sportünnepély egyesületi döntő- MenyasszOi.1Y. 27 . . . .  állni. vezet
,iét az OTSB országos sparta- ni. 29. A nyereg tartozéka. 30. 
ki.;dja követte augusztus 20- és Régi Ipari tanuló. 31 Nőt név.(ék. 
21-én. A kétnapos versenyen föl.) 33. Az 5000 méteres s!k!u
egyesü!etünkből 54 résztvevő tás világrekordere. 34. Vissza: 
jelent meg. Sportolóink erre a ugyanaz Idegen szóval. 35. Né· 
nagy versenyre nem tudrak kel- piesen hív. 37. A vlzben él. 39. 
löen felkészülnt. Ennek rö oka az I-vel a végén Duna-menti község. 
volt, hogy az egyesületi döntötöl 41.  Háziállat. 42. Leszek lal!nul. 
az országos spartakiádig mind- 44. Vonatkozó névmás. 43. Vizi
össze egy hét állt rendelkezé- növény. 46. Titokban Clgyel. 47. 
sükre. Klasszikus orosz író. 50. Albánia 

Az országos spartakiád hibá- föYárosa. 51 . Filmmárka. 52. 
ja abban Is megmutalcozott, hogy · · · éta, csokor. 53. Női név. 54. 
az OTSB versenykiírása nem Kopasz. 55. Nálunk is járt külföl
egyezett a SZOT versen)rkJlrásá- di cirkusz. 57. Rangjelző. 58. Ka-

gyon kíván. 60. A vonat útja. 62. val. A SZOT szerint ugyanis II. T. Z. 63. Nyitunk vele. 65. Kelosztályú minősítéssel rendelkező tezés. 67. Amerikai Egyesült A!versenyző is Indulhatott a baj• lamok. 68. övé latinul 69. Dfsze. nokságban, az OTSB szerint azon- 70. Művészet idegen Szóval. 71 . ban csak Ill. osztályű versenyző Mcezat. 74. A Minisztertanács és vehetett részt az országos dön- " SZOT vándorzászlólával kitün• tön. Ez igen sok vitát és zavart tetett vasúti szolqálatl hely. ?kozott. Ezeket a kérdéseket.már Füo,qöleqes: 1. Budai hegy. 2. Jóval a versenyek belndttása Tó 1':szak-Amer!kában. 3. Kaszáe115tt tisztázni kellett volna. D� ló. 4. csavar. 5, A. o. 6. Lengyelhelytelennek tartotta a szervezo ország németül. 7. MaJomraJta. 8. bizottság azt is, hogy az orszá-
, 

Francia város. 9. Vissza: fedd. gos spartaklád döntőjét a Nép• 10. Vonal (ruházatnál) Idegen stadionban rendezték meg, első- szóval. 1 1 .  Török rang. 12. sorban azért, mert a döntő szá• Déli gyümölcs. 17. Olaj angomokat a nemzetközi atlétikai !ui. 18. Ruhaszárító. 19. A Don verseny keretében rendezték Jelzője. 21. Arunak van. 24. Jtkemeg. A nézők nagy része zettel egyszerű gép. 25. Olasz a minőségi sportolók teljesitmé- névelő. 28 . . . .  Martin a p!ncér
nyére volt elsősorban lclváncsi. riú. 30. Hlűz közepe, 32. lgy köz
s a ktegészitö számként szereo- lekedtetve a gazdasáqossáqot 
lő spartak!ád résztvevőit emeljük. 33 Forgalmi dolgozó. 36. 
- helytelenül - bizonyos !ebe- Szellemi munkás. 38. V!sz
csüléssel nézte. Ez semmi esetre sza: konyhakerti növény. 40. 
sem seg!tctte elő a spartakiád Hires sz!nész volt. 41. Jpa
népszerús!tését. ri :1övény. 43. Cslllagvlzs-

gálójáról h[res szlovák község. 
46. Hires magyar zeneszerző 
volL 48. Vége a sakkpartinak. 49. 
Kép. 53. Egér németül. 56. Tövig 
teszi. 59. Amerikai állam. 61.  Me
zőgazdasági terület. 63. Régi nép. 
64. Szomjat oltani. 66. Mai(Y:tr 
Távlrati Iroda. 72. !gevégzödés. 
73. A. F. 

Beküldendő: Vízszintes 1, 7 4. 
FGgy&leges 32. 33. Eeküldéa! ha
táridő szeptember 7. A helyes 
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Számoliuk fel 
a rendezőpályaudvarok előtti 

a'csorga'sokat A vasúti térkép, vékony vo
nallal - a mellékvonalak jel-

legszebb önkritikával válaszol
talk: megjavítottak munJkáju
kll-t és az állomás augusztus 
utolsó dekádjában a menetrend 
szerinti vonatindításban is egy 
százalékkal túlteljesít.ette az 
élüzemszint.et. 

Most még napi 30--40 kocsi 
a le- és feladásunk, de egy
két napon belül tízszeres lesz 
a forgalom. Megindul teljes 
üzemmel a cukor- és a kender
gyár, özönleni fog hozzánk a 
nyersanyag. Akkor majd rá se 
lehet ismerni állomástmkra. 

pártszervezet is lassan, körül
ményesen dolgozik. pedig iga• 
zán szükség lenne a felvilágo
sító szóra. Sok dolgozónak 
földje van, de többen nem tel• 
jesítik az állam iránti köteles
ségüket. Van dolgozó, akinek 
adóhátraléka a hónapok során 
1500 forintra eimelkedett, S 
most, hogy a tanács - jogosan 
- kötelezi a hátralékosokat az 
elszámolásra, nem valami jó 
a hangulat az érdekeltek kö
zött. A népnevelők feladata 
megmagyará2mi: a vasutas be
csület arra is !kötelez, hogy tel• 
ji,sítsük állam iránti fkötelessé
gün.'<et, mely fontos hozzájáru
lás a szocializmus építéséhez. 
Súlyos hiba, !hogy a mozgalmi 
szervek ezidáig elhanyagolták 
a felvilágooító munkát. 

H 
ányszor visszatérő panasz, 
hogy a vonat simán, a 

menetrendben megszabott idő 
alatt végifut a vonalon s 
amikor a rendezöpályaudvar 
bejárati jelzójéhez tehát 
többnyire útjának vé�éljá
hoz - ér, kénytelen megtor
panni. A pályaudvar nem 
tudja befogadni a vonatot, 
mert nincsen szabad fogadé>
vágánya. A nagy rendező
pályaudvarok előtti vonatfel
tartá.s, ácsorogtatás az őszi 
forgalom egyik legmesszebbre 
kiható problémája, hiszen ér
zékenyen érinti a kocsifor
duló időt, az elegytovábbítás 
meggyorsítását, a menetrend
szerinti közlekedést, az uta
zási sebességet, a vonatgépek
kel való helyes gazdálkodást 
- tehát az egész vasúti szál
lítás technológiáját az 
őszi forgalom zökkenőmentes, 
gazdaságos lebonyolítását. 

A vonatácsorgások káros 
llatásai közül előljáróban ra
gadjuk ki azt, amit a dolgo
zókra gyakorol. Próbáljuk 
magunkat annak a mozdony
vezetőnek, fűtőnek vagy vo
natkísérónek a helyébe kép
zelni, aki akarata, tudása tel
jes latbavetésével küzd vona-
ta pontos, gyors továbbítá-
sáért küzd azért, mert 
tudja, hogy ezzel a közösség, 
a népgazdaság, az őszi forga
lom elsörendű érdekeit segíti 
elő. De küzd egyszerű emberi 
okokból is. Hiszen minden 
perc, amivel túllépi a menet
rendszerinti időt, pihenőidejé
nek rovására megy, bizony 
bérlistáján. teljesítményi lap· 
ján is nyomot hagy és min
den kilométer. ami elválaszt
ja utazása céljától, családja, 
otthona, gyennekei között 
'l'IÖveli a távolsá�ot. A dolgo
zón, aki közvetlenül a cél 
előtt így semmivé válni látja 
igyekezetét, a „minden mind
egy·' hangul: lehet úrrá, a 
legközelebbi adandó alkalom
mal esetleg már kevesebb 
erőbevetéssel, bizonyos kö
zömbösséggel végzi szolgála
tát. Nem szabad engednünk, 
lhogy a dolgozók akaratát, az 
őszi forgalom sikerének érde
kében tett erőfeszítéseit ilyen 
�hangulati tényezők" befolyá
solják. 

.,Meg kell szüntetni a tehe-r
vonatoknak a rendezőpálya
udvaTok előtti áCSOTOgtatá
sát • • . a TendezőpályaudvaTok 
előtt hosszú sorokban állnak 
a tehervonaWk. Az elegy
áramlás szempontjából, a 
;övő szempontjából ez tűrhe
tetlen. Látni kell, hogy 
ezeken a vonatokon mozdo
nyclk vannaJk és személyzet 
vaii, amelyekre és a'kilkre 

máskor is szükség van" 
jelentette ki Bebrits elvtárs a 
vasútüzemi értekezleten, s a 
Hivatalos Lap 41. számában 
ielent meg a rendelet, amely 
minden őszi forgalmi feladatot 
�ghatároz, tehát minden dol
gozónak isl'IW rni e ke U. 
N em akarjuk ezen a he-

lyen elismételni a ren
deletnek a „vonatácsorgások 
megszüntetéséröl" szóló riiss-· 
sem azt a rendelkezését, 
amely szorosan összefügg az 
ácsorgás kérdésével: a menet
és állomásirányítók kapcsola
tát. Nem lehet azonban elég
szer ismételni, hogy az ácsor
gások megszüntetésének alap
ja a szabad fogad6vágány 
biztosítása Ez pedig elsösor
ban azon múlik. hogy a 'kész 
vonatdkat, amil�1en gyorsan 
csak lehet, küldjük el az állo
másról. Ha nem áll gép ren
delkezésre az elküldéshez, a 

kész vonatot legalább a szom- zésével - tünteti fel Békés
szédos állomásra kell átálli- csaba-Gyul.a-Kötegyán vas

útvonalat. Mellékvonal, de nem tani. A vasútüzemi értekezlet mellékesek e vonal állomásailhatározatainak végrehajtási nak problémái. eredményei, rendelete pontosan ismerteti a hisz ök is a „nagy futószalag" szabad vágány biztosításának fontos részei. A fő- és mellékmódszereit, a fogadóvágányok vonalak együtt képezik a lefalte!jeseh.b �ihaszn�lásától, a v;:.sutat, közös a harcuk az őszi vegso �zükseg eseten al�al- forgalom sikeréért. Mert az mazhato vonatfeloszlatás1�• 
1 ószi forgalom itt is zajlik, s azonban ezen a helyen is 41a első látszatra talán egysze�angsúlyozni kell, . hogy _az rubben. könnyebben, mint a 

o�z1, 
forgalo� más_ik, nehe�-

, 
hatalmas. nagy rendezópálya

seget, , a g�prevaraso�t is udvarokon, mégis azt kell monc�ak ugy twi�uk megs�untet- dani, hogy a látszat ebben az 
m, ha nem acsorogtat3u'k az esetben is csal. Ez derült ki a 
ér!kező vonatdkat. ki'lönbözó állomásokon töltött 

Ismélelten rá kell mutatni másfél-kétórás „villámlátoga
az együttm-:iködés, a szolgá- tásaink" során is. 
lati ágak egymásra utaltságá
nak kérdésére. Hiába küzd a Békéscsabán kikőszlfrülik 
forgalom a vágányok szabad
dá tételéért, ha az érkező 
vonatok műszaki felülvizsgá
latának elmulasztása miatt 
az induló vonatból kell kocsit 
kisorozni, vagy a kereskedel
mi szakszolgálat mulasztá
sából, számadáselválasztás 
miatt kell visszatartani a vo
natot. 

Nem lelhet eléggé hang
súlyozni a gurítódombok dol
gozóínak felelősségét. A gyors 
gurítási munkán áll vagy 
bukik sokszor a vágáhyok 
szabaddá tétele. Fö elvük 
legyen: megálJ,á:s néVki.ii húz
zuk fel a dombra az érkező 
vonatdkat, hogy az állomás 
felé közeledő vonatok akadály 
nélkül bejussanak. Nagyon 
fontos, hogy a két gurító
dombbal rendelkező Buda
pest-Ferencváros állomáson, 
szükség esetén megfelelő át
csoportosítással, gondoskodja
nak mindkét gurítódomb ál
landó, folyamatos munkájáról. 
De ugyanez vonatkozik min
den pályaudvarra, alhol kellő 
megítéléssel gurítós, vagy 
síktolatós rendezésre lehet 
utalni az érkező elegyet. 
A vonal parancsnokai. a 

menetirányítók egész 
vonalukért, egész vonaluk 

a csorbát 

Békéscsabán már most is je
ler,tós a forgalom, bár az igazi 
erőpróba csak a !hónap köze
pén, a cukorrépa- és kender
szállítások megindulásával kez
dődik. De a békéscsabaiak 
nyugodtan várjá'k az eröpróbát 
- felkészültek rá. Nagy a mun
kakedv és szilárd az elhatáro
zásuk, hogy ebben a negyed
évben élüzeme!k lesznek. Az el
múlt negyedévben :!llljnálatos
esemény történt náluk. Fele
lötlen emberek meglhamisítot
té.k a tervjelentést és bár -
mint késöbb kiderült - tény
legesen is elérték az élüzem
szintet, büntetésből nem kap
ták meg a kitüntető címet. 

A jogos határozat egy ideig 
elszomorította a dolgozókat, 
bár megértették és egyetértet
tek vele. A szomorúságot azon
ban fokozott munkakedv vál
totta fel, s most aztán igencsak 
fogadkoznak: kilköszörüljüik a 
csorbát élüzemek leszünk. Kü
lönösen' jól dolgozik KiSzely 
András kiváló vasutas, diszista 
tolatóbrigádja. Ok a szovjet 
csurgatásos módszert alkalmaz
zálk 1111,gy sikerrel. Ugyancsak 
kell igyekezniök, mert az állo
más másik hét DISZ-brigádja 
sem sokkal marad el mögöttük. 

A jó munka eredményeként 
már né<hány tényezőnél túl
haladták az élüzemszintet. 
Csupán a menetrend szerinti 

A versenyszellem telhát jó, Hogy ne lehessen ráismerni de még lelkesebb volna, ha az állomásra, azt más is elötudnák, hogy áll versenytér- segíti majd. Tudniillik éppen suk, Szekesfehérvár, ahonnan akkor kezdilk meg a bizkét és fé1:!1ónapja nem _ka)?iák t„sít6berendezéseik kicserélését. az _eredmenyek,et: 1;'.eherv;iron Amikor tízszeres lesz a forga,talan nem .1sz1;:ugy a p�ros- lrym _ nem lesznek elő- és beverseny , állasa. S �a mar_ a járati jelzák. Kétségtelen, hogy pa!lasznal tartunk, rriunk , 1d_e a biztooítóberendezések kicse':1.eg egye! . .. Az_ egyes sza,m�, rélésére szükség van, de nem 
111?n�n �lt orhelyen_ , "'!eg 

l 
leJhetett volna egy hónappal mindig p�troleum'!71'Ll világ_ita- előbb, vagy négy !hónappal ké-n?-k, pedtf! 20 mete7:re sincs sé\bb csinálni7 A vasútüzemi t�le � villanyvezetek. �em értekezlet arra kötelezte a hIBSzuk, �O�f ezt a 20 metert szolgálati ágakat, hogy idöben - egy klS J_oaka:attal - nem biztosítsák az őszi forgalom lehetne áthidalru. sikerességének feltételét. A 

Nem lesz fennakadás TBKE Sarkadon aliglhanem 
túllépte a határidőt! 

Ugyanitt a pályafenntartás
ról is szólni kell. Az állomás 
dolgozói szerint jelenleg több 
a vágányzár, 1.assújel, mint a 
nyáTOn volt. Gyula-Sa?ikad és 
Kötegyán,-Sarkad között ép
pen most kezdenek hozzá a 
már régen esedékes munkák 
eivégzéséhez, most csinálnak 
vágányzárat és lassújelet. 

Kö"tegyáni megjegyzések 

Kötegyán utunk utolsó állo
mása. Csöndes hely. Mondhat
nánk, túl csöndes. Például egy 
é�,e �e:m volt sza!kszervezeti 
taggyűlés, és legalább két hó

Számos jogos panaszról is 
hallottunk. Halász Gyula áru
pénztárosnak a külföldi (CFR)
kocsik késői érkezése miatt 
gyakran túlórázni kell. Ha nem 
számolja el a kocsit, akkor 
24 órával meghosszabbodik az 
ott-tartó;;.icodása, s ez jóval 
többe kerül. mint Halász elv
társ jogos - de eddig ki nem 
fizetett - túlórája. 

A kocsitartózkodási idővel 
egyébként baj van. . Leadási 
idejük 15,2, feladási idejük 16,6 
óra. Viszont Z4 óránként csak 
e(lyet!en vonat közleikediJk, 
a11W!lyel a kocsit továbbíthat
;áik •. 

Gyulán éppen az Alföldi 
Nagycirkusz rakodott ki. Nem 
L« csodálkoztam, amikor azzal 
fvgadtak: Jókor jött az elv
társ, cirkusz van nálunk! Saj
nos, ők nem az ,,Alföldi cir
!kuszra" gondoltak. Küiönbözó 
visszaélések miatt leváltották 
az állomás főnökét s az össz
bétszám közel felét. A he
lyi körülményeket nem ismerő 
dolgozók szint,: .,belecsöppen� 
tek" az új szolgálati hely őszi 
forgalmába. Nehéz a helyzetük, 
mégsem panaszkodnak, sót, azt 
mondják: megmutatju!k, nem 
lesz semmiféle fennakad.ás, si
kerrel teljesítjiilk feladatainkat. 

Valóban minden jel erre mu
tat. Ott jártunkkor Nagy Ag
nes volt a forgalmi szolgálat
tevő. Gyorsan. •határozottan 
intézkedett, ellenőrzött, sokat 
tartózkodott a téren. Nem lát
s:wtt meg rajta. !hogy ez az 
első önálló szolgálata. Nagl{ 
Agnes most tette le a vi,sgáit, 
de látszik. az életben, a szol
g{úati helyen sem kap majd 
rosszabb osztályzatot. 

Mint csepp a tengerben ez 
a néhány kép, de hűen tük
rözi, hogy kisállomásaink is 
minden igyekezetükkel segítik 
az őszi forgalom ügyét. 

napja vezetöség_i_ü _lés __ s_e_m_._A-'-------- Bánki Géza 

Sarkad - ,, vihar" elo"'tf 

- Vihar előtti csönd van 
nálun!k mondja Hadobás 
János állomásfőnök Sarkadon. 

A Debreceni Rakodási Főnökség felhívása 
A Debreceni Rakodási Fő

nökség dolgozói, akik egy év 
alatt háromszor nyerték el az 
élüzem címet és kétszer kap
ták meg a miniszter és a szak
szervezet vándorzászlaját, nem 
állnak meg az eddigi eredmé
nyeknél, hanem versenymoz
galmuk további szélesítésével 
kívánják megünnepelni a 
Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom évfordulóját. 
Pjabb felajánlásokkal ké
szülnek november 7-re és ver
senyre hívták ki a többi rako-

dási főnökséget is. A verseny
pontokban vállalták a debre
ceniek, hogy évi súlymozdítá
si tervüket november 7-re tel
jesítik, az élüzemszint feltéte
leként megállapított 85 szá
zalékos foglalkoztatás; fokot 
86 százalékra, a 120 százalé
kos hasznos kiteljesítést 125 
százalékra emelik. Ezenkívül 
vállalták az áruk leggondo
sabb kezelését. valamint azt. 
hogy késett kirakatlan kocsi 
a főnökség hibájából nem les� 

A s�olnohi vasutasok 

munkájáért felelősék - tehát 
nem szűnik meg felelősségük 
a rendezőpályaudvarok elé 
érkező vonatok sorsát ille
tően sem, sőt - és ezt tudo
másul kell venni a sokszor 
helytelenül értelmezett „ön
állósáin-a" törekvő nagy ren
dezöpályaudvarolrnak is - a 
menetirányító soldkal fokozot
tabban felelős az állomások 
előtt ácsorgó vonatokért. A 
menetirányítók feladatait 

vonatindításnál volt baj a leg- •· " 
" ff 't ' •· ·· ·· b ' utóbbi időkig. Most már nincs. a cunorrepas•a I as riUS!,ZO en 

A pártszervezet a!ktívaérte!kez-
leten foglalkozott ezzei a kér- l Rövidesen Bácsalmás, Szen- , gyár az ország egyik legna- , A vasutas dolgozók ígéretet 
déssel ahol számos jogos bí-

1 
tes, Kiskunfélegyháza téraé- gyobb ilyen természetű üzeme •tettek arra, hogy minden ere

rálat 'érte a menetirányít6kat, géból Szolnok felé áramlik a és tavaly mintegy tízezer ko- jük'kel azon lesznek, hogy a 
akik erre az értekezlet után a cukorrépa. A szolnoki cukor- csi cukorrépát dolgozott fel. cukorgyár üzemeltetésében za

szintén részletekbe menően . ...., __ ,_...,...~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~ Ezidén a kedvezö idöjárás kö- varok ne keletkezzenek. 
vetkeztében nagyobb a cukor- N h T é 1 � ál ismerteti a fent említett ren

delet, itt csak azt kívánjuk 
ismételten aláhúzni, hogy az 
együttműködés az állomás
irányítókkal, a rendelkező 
forgalmi szolgálattevökkel, 
egymás állandó, kölcsönös 
tájékoztatása, a vonatácsor
gások elleni küzdelem leg
erősebb fctyvere. 

A vasútüzemi értekezlet 
határozatainak· végrehajtási 
rendelete nagy kötelességeket 
ró a pártszervezetekre is. 
Bele kell nevelniök az állo
mási, rendezőpályaudvari dol
gozókba azt a tudatot, hogy 
minden percnyi ácsorgás fo
lkozotta.n érezteti következ,mé-
nyeit, gépre várásokban, tor
lódásdkban s minden követ
'kezmény végeredményben az 
állomásra hat vissza. 

Az őszi forgalom egyik fö 
elve: a rendezópályaudvar 
minden időben, minden teher
vonatnak a fogadására bizto
sítson szabad utat, szabad 
vágányt. A gyors, ácsorogta
tás nélküli vonatfogadás az 
őszi forgalom sikerének egyik 
legjelentősebb tényezője, 

AZ ŐSZI FORGALOMBAN 

Tótfalusl Uszl6, Nyireqyháza állomás tolatásvezeló!e is brlgá
_
dJ> 

faJlaqos kocsimozq�tásl tervét 11 '.l� � vonatok menetrendszermtl 
lnditásl tervét 104, a vonatok terhelési tervét pedig 121 száz.:ilékr,i 

teljesili. 
(Kovács Géza felv.) 

répatermés és mim.egy öt- m
: ez� 1 m _g a szo n . , 

-
ezer kocsi cukorrépával töb- 10 as olgozomak mUll'ká3at. 
bet dolgozhat majd fel a h�y !1 . Tisza meg_áradt, árte
gyár. A szállítások zökkenő- rulete, JSzapos� _es az a _  né
mentes lebonyolítása érdeké- hányezer vasuti kocsma.k 
ben értekezletet tartottak �egf:leló rakomány, mely ha
Szolnok állomáson a cukor- JÓ;' erkezn':, . el_or�l�thatóan 
gyáriak a forgalmi és keres- 5:mtén vasutt s�áll1tasra ke
kedelmi szolgálat képviselői- rlll. Enn:4< ellener'.: a 

,
szol?o

vel. ,Jt,i állomas do1gozm valla!Ják 

Novemberig naponta száz, 
utána pedig január közepéig 
napi 120 vagon cukorrépa ér
kezi'k előreláthatóan Szolnok 
állomásra. A cukorrépaszállí
tás sikeres lebonyolítására az 
állomás egy tartalékgépet kap, 
melyet csakis a cukorgyári 
kiszolgálásra használnak fel. 

A gyár kötelezettséget vál
lalt arra, hogy az úgyneve
zett Elfa-rendszerú lkimosógé
pet üzembehelyezi, hogy ezzel 
is segítse a rakodások meg
gyorsítását, 

Szeptember 5-én megindul 
már a szállítás a cukorgyárba 
és 9-én a gyár megkezdi mű
ködését, 

a cukorrépa-kampány sikeres 
megoldását, de arra kérik az 
útfenntartó Vállalatot, az ál
lomás egyik legnagyobb szál
Jf tófelét. hogy teremtsen ren
det, szállítsa el az állomá� 
területén tornyosuló kő- és 
kavicsha.lmokat. Az állomás 
dolgozói ilyen irányú lépése
ket is tetteik és bíznak aibban 
hogy az útfenntartó Vállalat 
betartja ígéretét: minden ren
delkezésére álló eszközzel el
szállítja az ürszelvényt gátló. 
a forgalom zavartalan lebo
nyolítását akadályozó követ és 
kavicsot és nem fékezi a dol• 
1;ozóknak azt az e-"f•�7fté,;é1 
hogy sikeresen lebonyolítsák a 
cukorrépa szállításokat, 
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:A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

Váczi Sándorból nem lett „ vándormadáiíí 
�köei IÉ IL IET 

) 

A SZ�KESFEHJ!:RV ARI j helyzetbe. Add csak ezt mind 
· hozzá a fizetéseáhez. ts az pályafenntartási főnökség most ottaniból meg vond le mindis nelhézségek!kel ki.iz.d. Sok a 

dolgozók nem sz,erettk a 
,, vándormadarakat". 

Szászerint talán nem egé
szen így folyt le a beszélge
tés, varamivel részletesebb ts 
hosszabb volt. de vég:sö ered
ménve a fontos: Váczi elv
társ maradt, nem lett belőle 
,.vándormadár". l!'.s tegyük 
mindiárt hozzá, ma már bol
dog, hogy nem cselekedett el
hamarkodottan. Hasonló a 
története Gáspár Géza kovács
nak és még sok más dolgo
zónak. 

Az Európai Szállítmányozási Poolról 
feladat _ fennta.Ttás, vágány- azt, ami sújtja az önkényes 
6zabályozás és más egyebek _ kilépőt: csökken a fizetett 
a munkaerő viszont kevés. Pil- szabadság, ha egy éven belül 
lanatnyilag 130 fővel kevesebb bale·set ér, a táppénznek csak 
a létszámuk, mint amennyire 50 százalékát k.tlpod ha 
5zükségük lenne. Nincs tehát egyáltalán aLkalmaznak Ino-

Lapunk hasábjain már több· A szállítási közösségnek 
ször megemlékeztünk az Euró- emellett súlyos következmé

nyei vannak a nyugateurópai pa közvetve pedig a világ bé- országok nemzetgazdaságára. kéjét fenyegető egy,k nyugati A tapasztalatok azt mutatják, 
szerv, a Nyugateurópai Szállí- hogy ez a szerv eszköz arra, 
tási Közösség, az úgynevezeLt hogy az imperialisták kezük· 
„pool" ügyeiről. be kaparintsák Nyugat-Európa egyetlen olyan ember sem a tán. Mert önkényes kilépőt 

főnökségen, a'kit nélkülözni le- csak munkaközvetítés útján 
hetne, akinek ne volna fonto.5, lehet alkalmazni, a munka
flalasz1Jhatatlan munkája a közvetítő pedig elsősorban 
terv teljesítése érdekében. a közlekedési minisztérium 

közlekedésének irányítását. A Az agresszív tszak•ülanti 
tengeri pool bizottságának elSzövetség vezetőinek régi e-él- nöke _ amerikai, ő dönt minkitűzése, hogy a szén- éR acél- den kérdésben, sőt megszabja 

közösséghez, az úgynevezett a résztvevő országok hajóépít
Schuman·tervhez hasonlóan, kezésének irányát is. Ugyanez 

Az elmúlt nyolc hónap alatt területére köteles közvetíte-
növelte a nehézségeket, hogy ni. 
38-an önkényesen elhagyták 
munkalhelyüket. Ez a szám el
ső pillanatban magasnak tű
nik, de ha az elmúlt év ha
sonló ;döszakához hasonlítjuk 
- amikor 99-en !hagyták el 
önkényesen munkalhelyüket -
akkor mégis azt látjuk, sokat 
javult a helyzet Székesfehér
váron, a'hol július hónapban 
már egyetlen önkényes kilé
pő sem volt. Ebben döntő sze
repe a pártszervezetne'k volt. 
1 V ACZI SÁNDOR 
festő 9 évi jól végzett, becsü
letes munika után határozta 
el : kilép a pályafenntartástól, 
új munkahelyet kere5. Az el
határozás nem egészen magá
tól született, szerepe volt eb
ben az itt-ott hallottaknak, 
amely szerint máshol tölbbet 
lehet 'keresni. Váczi elvtárs 
sokáig habozott, de végül is a 
kilépés mellett döntött és et
től az elihatározástól még a 
pályafenntartási főnök elvtárs 
sem tudta eltéríteru. Inotára 
akart menni, ahol - úgy hal
lotta - több a kereset és pon
tosan megkapják az előírt 
munkaruhát m. 

- Jobban megbecsüljk ott 
a jó szatk.munká.st - mondta 
Váczi elvtárs az őt felkereső 
pártvezetőségi tagnak. Karf 
elvtársnak. 

- Jobban? - hitetlenkedett 
Karf elvtárs. - Kilenc éve 
va,gy nálunk, ismerüfllk, szere
tü11ik, becsülünk. Te sem pa
nas2lkodtál eddig, hogy nem 
érzed jól magadat mun!katár
said között. Ami pedig a meg
becsülést iLLeti. te abban sem 
.szenvedsz hiányt. Nemrég !kap
tál 300 forint jutalmat, több 
esetben könyvet, emLékLapot és 
ezernyi apró jelét érezhetted a 
megbecsülúnek. Aztán múlt
lkorában volt !két újít.ásod is. 
Az is hozott 600 forintot a 
J<:onyhádra. Mit gondolsz. hány 
év lkell ahhoz, hogy új mun,ka
helyeden is jutalmat kapj, 
megismerjeMlk és úgy becsül
jenek dolgozótársaid, mint 
ahogy itt tesz;)k? Az újítás 
sem könny,I dolog, ahhoz is
merni lkel! a munikafolyamat 
minden csínját-bínját. Itt 
ismered. Ott mikor fogod meg
ismerni? Igaz, nem kaptad 
meg a munlka.ruhádat, ezt 
azonban elintézzülk, mert ami 
jár, az jár, De nálunk ne:m
csalk munkaruhát !kapsz, ha
nem ikapsz fkamgárn-ruhát és 
esőköpenyt is. De M feled
kezz meg a vasúti sza.badjegy
ről sem, no meg arról a rend
'kívüli segélyről, aimit Leg

utóbb kaptál. A!lítod még 
most is, hogy nálwn!k Mm be
csülilk meg a jól dolgozókat? 
A fizetés, ha csa!k a száraz szá
mokat nézzü!k, valóban vala
mivel lkev-esebb, de a helyzet 
áZLand6an javul, Most szü.nt 
meg például a II. területi bér
csoport, most már kirendelés 
es-etén sem kerülsz há:trányos 

KIS SZűNETET 
tartott a beszédben, méreget
te a kimondott szavak hatá
sát Váczi elvtárs arcán. Az
tán folytatta: U gy akarsz 
járni, mint Dani Lajos? Dani 
Lajos pályaőr volt, de önké
nyesen kilépett és pár hónap 
múLva már jött vissza meg
bánva cselekedetét. Visszavet
tük - de csak s.aLakosna.k és 

A PÁRTSZERVE7E1'E'T' közös irányítás alá ,·onják a a helyzet alakul ki a vasúti és 
és a szakszervezeti bizottsá- nyugateurópai orsz·igDk kö2,- közúti közlekedzs terén is. 

é , Másrészt igyekeznek az euró-got minden esetben rtes1- lekedését, szállítási eszkb2eit pai országokra rákényszeríteni tilt. ha valaik.i önkényesen is. Tervüket a keres...:edelm; az Amerikában gyártott vasúti akarja elhagyni mullJkahelyét. tengerészet vonalán má,· ré- kocsikat, aminek az a követIlyenkor soha nem marad e� a gebben megvalósították és kezménye, hogy például a beszélgetés, s az e5etek tö b- most le'trehozták a vasúti és ak · séitében ez eredménnyel jár. francia vagongyár mar a 
Székesfehérvár pályafenntar- közúti szállítás „poolját" is. szállítási idő lejárta előtt be
tásnál ebben az évben hónap- Az Európai Szállítmányozási zárták kapuikat és a munká
ról hónapra · jelentősen csök- 1 Poolt - mint Garcia elvtárs, sok ezrei váltak munkanélkü
kent az önkényesen kilépők a Közlekedé6i Kikötői és Halá- livé. Nyugat-Németországba -
száma. sőt_ a hozzájárulá:�1 zat· Dolgozó: Szakszervezetei ahol nagy kapacitású moz· kilél>Óké is. A meggyozo, 6 1 

.. . .. . ő �zér: i8 boldog volt, , ne?'1 emberséges szó. a jogos pa- Nemzetkozi Szovetsége egyrk dony- és vagonipar van - az 
talalt 3�bb helyet a vasutnal. naszok gyors elinté7ése szá· ülésén elmondotta , arra amerikai monopóliumok 18 OOO 
De az ilyen embereknek - mos dolgozo'nak. va' ltoztatja • teherkocsit küldtek, amelyek-szánták, hogy már békeidoben k 1 amez.lett, hogy alacsonyabb me" elhatározását, ugyanak- nek ára 40 százalék ·a maga-
beosztásba !kerülnek - Jcisebb kor erősíti a pártszervezet te- sabb volt. mint a n me va -

1 " 

előkészítsék a hadiszállítmá- é t go 
lesz a tekintélyük is, Tu- kintélyét mind a vezetők, nyozást egy esetleges agresszió noké. minősége pedig lényege
dod. t-e jó! Váczi elvtárs, a mind a dolgozók előtt. érdekében. sen rosszabb. Több mint egy 

A mezőgazdaság 
iováhhÍ fejlesztéséért 

Beszélgetés falusi munk6ra jelentkezett vasutas dolgoz6kkal 

Az elsők között voltak, akik 
megértették a párt hívó sza
vát: tapasztalt, művelt kom
munistákat a falusi munkára, 
a mezőgazdaság további fej
lesztésére. A falusi munkára 
jelentkezett pártmunkások 
első 6Zakmai tanfolyamán 
vasútról jött elvtársakkal be
szélgetünk. azokról a felada
tokról amelyeknek elvégzésé
re örömmel, a párt iránti hű
séggel készülnek. 

* 

Kerényi Béla elvtárs 16 évet 
töltött a vasútnál, a Dunake
szi Vagongyárban kezdte mun
káját, a felszabadulás után a 
Landler Jenő Járómújavító 
kocsilakatosa volt. 1949-ben a 
8. szakosztályra hívták be, 
1952-ben beiratkózott a Gaz
dasági és Műszaki Akadémiá
ra melynek elvégzése után is
mét a 8. szakosztályon foly
tatta munkáját, mint kocsi
intézőségi csoportvezető. 

- A felszabadulás óta tagja 
vagyok a pártnak - kezdi a 
beszélgetést Kerényi elvtárs -
több pártfunkcióban is dol
goztam. Pártunk politikájának 
ismerete és megértése, a me
zőaazdaság fejlesztésének el
ső;endú fontossága ösztönzött 
arra az elhatározásra, hogy fa
lusi munkára jelentkezzem. 

Kerényi elvtárs egyszerű, 
közvetlen egyéniségéhez nem 
állnak közel a nagy szavak. 
Amikor arról beszél, hogy leg
jobb meggyőződése szerint a 
mezőgazdaságban vállalt mun
kájával a dolgozó nép élet
színvonalának növelését fogja 
szolgálni, felesége szülőfaluját 
említi példaként. ő, a városi 
ember, ennek a falunak, a falu 
dolgozó parasztságának fel-

emelkedésén közvetlenül látta, 
mit jelent a szövetkezeti, 
nagyüzemi gazdálkodás. 

- Ugy tudom, egy Szolnok 
megyei állami gazdaság igaz
gatója leszek a tanfolyam el
végzése után - mondja. -
A dolgozó parasztok között: 
élek majd, nemcsak az állami 
gaz.daság dolgozói között, hi
szen látókörömnek túl kell 
terjedrue a gazdaság határa;n, 
Szakmai és pártmunkámban 
egyaránt az lesz a fő szem
pontom, amit Rákosi elvtárs 
tanfolyamunk megnyitásán így 
foglalt össze: ,.Csak , • •  a fej
lődő mezőgazdaság tudja biz
tosítani, hogy a dolgozó nép 
anyagi jóléte állandóan növe
kedjék." 

1952-ben került a Gazdaság; és 
Műszaki Akadémia vasútfor
galmi tagozatára, miután tíz 
éven keresztül mint a Magyar 
Acélárugyár géplakatosa és 
múvezetőhelyettese, majd a 
Kohó- és Gépipari Miniszté
rium előadója dolgozott. Az 
akadémia elvégezése után -
nem csekély meglepetésére -
egvik nagy rendezőpályaud
varra akarták kinevezni állo
másfőnökhelyettesnek. Miután 
úgy látta, hogy ehhez nem 
rendelkezik kellő gyakorlattal, 
a szakmájának megfelelő 
munkakörbe kérte az elhelye
zését. Igy került az Anyag
ellátási Igazgatósághoz, mint 
a gép- és műszerbeszerzési 
csoport vezetője, majd osztály
vezetőhelyettese. 

milliárd dollár kölcsönt is ad· 
tak a nyugatnémet vasutak 
újjáépítésére, de kikötötték, 

Szovjetunió: 

Augusztusban hét keskeny
vágányú vonalon - 700 kilo
méter hosszúságban -, ebben 
a hónapban pedig két normál
nyomtávú vasútvonalon 
280 kilométeren - nyílik meg 
a forgalom a szűzföldek terü
letén. 

* 

A Krasznüj-Limáni műszaki 
kocsiszolgálati főnökség műve. 
zetője, Sepilov elvtárs kima
gasló eredményeket ér el kol
lektívájával. A javítandó ko�si_k 
mintegy nyolcvan százalekat 
kisorozás nélkül javítják. Eb
ben az esztendőben már öt
venezer vagont javítottak meg 
ezzel a nálunk is követésre ta
lált szovjet módszerrel. 

* 

A közelmúltban a szovjet 
vasutasszakszervezet meghívá
sára lengyel vasutasküldött
ség érkezett Moszkvába. A len
gyel vasutasok látogatásuk fo
lyamán megismerkerltek a 
szovjet vasutasok életével, kul
turális és munkaviszonyaival. 
A küldöttség most tért ' vissza 
Lengyelországba, ahol köz
kinccsé teszik a Szovjetunió
ban szerzett tapsztalataikat. 

* 

Az elmúlt napokban lezaj· 
!ott Szovjetunió-Nyugat-Né
metorsz�g labdarúgó találko
zóra ezerötszáz nyugatnémet 
szurkolót szállítottak Bresszt
ből Moszkvába. A külföldi 
utasok már az újtípusú, gyö
nyörű szovjet sze.-::l•ényeken 
helyezkedtek el. A klllönlege
sen korszerű, fémből épült, 
minden kényelemmel ellátott 
szerelvényeket két étkezőko
csival erősítették meg. Mind
egyik vonat háromszázötven 
utast szállított. Most nagy cso-

hogy ennek 60 százalékát ame
rikai felszerelés vásárlására 
kell fordítani és a kölcsön biz
tosi téká ul 99 évre bérbe kell 
adni a nyugatnémet vasutakat. 

A haladó szakszervezetek 
vezetésével a nyugateurópai 
szállítómunkások kemény har
cot vívnak a tőkések ezen 
újabb merénylete ellen. Nem
zetközi szövetségünk vezető
sége határozatilag szögezte le, 
hogy a közlekedési szakszer• 
vezetek fő feladatának tekinti 
a közlekedési dolgozók széles
körű egységének megvalósítá
sát a gazoasági és szociális kö
vetelések teljesítéséért. a nem. 
zeti függetlenségért és a né
pek közötti békéért vívott 
harcban. Szövetségünk síkra
szállt a szállítmányozási dol
gozól< munkabérének feleme
léséért, az egyenlő munka• 
bérért, nemre, korra, fajra és 
nemzetiségre való tekintet 
nélkül, a munkások teljes fog
lalkoztatottságáért és a társa• 
dalom biztosítás kiterjeszté
séért. Ezért felhívja az összes 
szakszervezeteket. valamennyi 
közlekedési dolgozót, hogy a 
legnagyobb mértékben működ
jenek közre a III .  Szakszerve
zeti Világkongresszus határo
zatainak megvalósításáért és 
tegyék e határozatokat a vi• 
lágbékéért vívott küzdelmeik 
harcos akcióprogramjává. 

·e1REK 
port francia túristát várnak a 
Szovjetunióba. Ezek, az útnak 
Leningrádig tartó szakaszát 
hajóval teszik meg, majd ők 
is megismerkednek a szovjet 
vasut legújabb típusú különle
ges szerelvényeivel, 

* 

Az új tanév megkezdésére 
sok vasúti iskolát javítottak ki 
a nyáron, hogy megszépülve 
várják a vasutas dolgozók 
gyermekeit. Két új vasutas ál· 
ta)ános iskolát építettek Po· 
moscsnaja és Ogyessza-külső 
állomásokon. Az iskolákban vi
lágos tantermek, laboratóriu• 
mok, Játszúszobák és olvasóter
mek vannak. 

Francúwrszág: 

A francia vasutak igazgató
sága, a rádió-televízió és a 
Nemzetközi Hálókocsi Társa,. 
ság nagy nemzetközi szakmai 
filmet készít a Simplon Orient 
Expressról. A filmet különbö
ző nemzetek mintegy négymil
lió vevőkészüléke számára te
levízión is bemutatják. A film 
a nemzetközi vonat útjába eső 
tájak, többek között Jugoszlá
via, Görögország és Törökor
szág vidékeit, valamint az ex• 
pressvonat által nyújtott szol
gáltatásokat ismerteti majd. 

Ausztria: 

Szovjet mintára a sa!Zburgi 
rendezőpályaudvaron ultrarö
vidhullámú rádióösszekötte
tést létesítettek a forga!inl iro
da és a mozdonyok között. 
Ezenkívül hordozható készü• 
lékkel szerelik fel a .kocsiren• 
dezőket és a tolatásvezetéíket. 
A kísérletek beválása esetén. 
kiterjesztik az újítást a na
gyobb rendezőpályaudvarokraa 

JUTALMAZAS 

- Azzal, hogy falura me
gyek, csak látszólag válok 
meg kedves munkaterületem
től, a vasúttól - mondja· bú
csúzóul Kerény� elvtárs. -
Megtanultam összefüggéseiben 
nézni a mi új életünket és tu
dom, hogy a népgazdaság min
den ágazata szorosan össze
kapcsolódik. Az ipar, a mező
gazdaság, a vasút egytestvé
rek, a legszorosabb kölcsön
hatással vannak egymásra. Uj 
munkakörömben igen jól fel 
tudom használni a vasútnál 
szerzett tapasztalataimat, úgy, 
hogy egyaránt előnyére váljon 
a mezőgazdaságnak és a vas
útnak. Jobban, gyorsabban tu
dok intézkedni a sürgős mező
gaz.dasági szállítások ügyében 
és mint „régi" vasutas, nem 
fogom szem elől téveszteni a 
kocsifordulóidő meggyorsítá
sát, a kocsik gyors visszaadá
sát sem. 

* 

- Igaz, hogy csak rövid időt 
töltöttem a vasútnál - mondja 
Molnár elvtárs -, de ezalatt 
is megszerettem a vasúti mun
kát. őszintén megmondom 
azonban, a mezőgazdaság és a 
gépek iránt érzett szeretetem 
még régebbi. Már 1946-ban, 25 
éves koromban traktor- és 
gépkezelői tanfolyamot végez
tem, de akkor nem mehettem 
falura. Most örömmel ragad
tam meg az alkalmat, teljesül
het régi vágyam. Nemsokára 
- kérésemnek megfelelően -
egy Somogy megyei gépállo
más vezetőjeként hasznosítha
tom képességeimet, hosszú 
ipari gyakorlatomat. Ugy kell 
dolgoznunk, mindnyájunknak, 
akik a párt szavára most falu
ra megyünk, hogy még szilár
dabbá kovácsoljuk a város és 
a falu, az ipari munkásság és 
a dolgozó parasztság közötti 
kapcsolatot. Büszke vagyok, 
hogy az elsők között tehetek 
eleget ennek a fontos pártmeg
bízatásnak. 

KEP A szov JETUNIÓBOL 

Me írtuk l!oqy Bebrlt• LaJos elvt4rs, kllzleltedts• ts postaUgyl ml• 
nls:er éb-:_r, utasttás .szerinti szolqátalul<ért meqJutalmazta Báto �l 
G ula mozdonyvezetót 6s Török Barna, valamint Török István fu-y 

tllket. Ktpünkön a mlni5zter elvtárs átnyújtja a Jutalmakat. 
(Németh Gyula !elv.) 

Molnár Sándor elvtárs csak 
rövid időt töltött a vasútnál 

Használjunk több pakurás keveréket 
A kecskeméti fűtőház dol

gozói legutóbb megbeszélést 
tartottak arról. hogyan emel
hetnék szénmegtakarításukat 
és járulhatnának hozzá az 
üzemek. valamint a lakosság 
jobb szénellátásához. A meg
beszélésen elhatározták. hogy 
versenyfelhívással fordulnak 
az ország valamennyi fűtőhá
zához. A verseny győztese az 
a fűtőház lesz, amelyik szén
fogyasztásához viszonyítva a 
legtöbb pakurás keveréket 
használja fel. 

A kecskeméti fűtőház dolgo
zói vállalták. hoizy 50 százalé
kos pakurakeverék felhaszná-

lása mellett vonataikat túl
súllyal ;s menetrendszerint to
vábbítják. Gondos gépkar
bantartással biztosítják, hogy 
tűzszekrény hibából nem lesz 
üzemzavaruk. 

Versenyfelhívásukban kérik 
a zalaegerszegi és a nagy
kapornoki pakuratelepek dol
gozóit, hogy elegendő mennyi
ségú, jóminőségú keveréket 
bocsássanak a fűtőházak ren
delkezésére, a szertári és szén
szerelö dolgozóktól pedig azt 
kérik. hogy megfelelő százalé
kú szénkeverék feladásával 
járuljanak hozzá kezdeménye. 
zésük sikerreviteléhez, 

A huszonöt méteres sinmez6k qépesitett lefektetéséhez szUkdqH 
új szovjet darukocsl. 

(V. R/ablnyina felv,1 
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Csapatzászlót adományoztunk a vasúti rendórségnek 
A napokban bensösé:.es 

Qnnepségre gyűltek össze 
a Belügyminisztérium VII. Fő.. 
osztály (vasúti rendőrség) aszó
fó-tihanyi kiképzőtáborában 
az Allamvasutak és a rendőr
ség dolgozói. Az ünnepségen 
megjelent Györe József elv
társ, bel ügyminiszterhelyettes, 
Bogná,- Imre a vasút politikai 
föosztály vezetője, Kamuti 
Jen/5 MAV vezérigazgatóhe
Jyettes, Szildgyi János ezredes, 
az Országos Rendőrkapitány
ság vezetőjének politikai he
lyettese, Fekete Károly alezre
des a vasúti rendőrség vezető
je és sokan mások. 

,, .,. 

LÁT O G ATÁ S A MÁV B U DA P E S T I 

É P Ü L E T E L E M G YÁ RT Ó  F Ő N Ö K S É G É N 

A tábor közepén lévő tisz
táson felsorakozott a rendőr
ség díszalakulata. A himnusz 
e'hangzása után a vasutas 
tisztiküldöttség a díszalakulat 
elé lépett és átadta a nagy-

. !  

A vasutas tisztlkQldöttséq átadja a z4szlót. 

!Németh Gyula relv.) 

Az 11:pületelemgyártónál ta
lán jobb példákat is felsorol
hatna az újságíró, amikor ar
ról ír, hogy hová kerülnek 
dolgozó népünk forintjai, 
milyen új gyárak és üzemek 
születtek a vasúton. De ha 
valaki három évvel ezelőtt 
látta volna a Kőér utcának 
'három vasútvonal által be
határolt részét, a mélyben 
lévő mezőőri lakással, körü
lötte pedi� szeméttel salek
kal és dudvával, nagyon el
csodálkozna, amit ma lát 
ugyanezen a helyen. 

méretű vörös selyemzászlót - málástól, biztosíti"ák a vasúta vasutas dolgozók ajándékát 
- a rendőrség tisztiküldöttsé- üzem zavartalan működését, 
gének. védelmezik a szolgálatot tel-

a �asúti rendőrség tagjai még 
szorosabbra fűzik kapcsolatai
kat a vasutas dolgozókkal és 
hathatós segítséget nyújtanak 
az őszi forgalom sikeres lebo
nyolításához. 

Bizony a ,,malac-deltában"', 
a kőbányai sertéshizlaló utód
jának: a szériumtermelö vál
lalatnak és egész sot· más 
üzemnek szomszédságában két 
nagy, csinos, rendezett és 
egyre fejlődő vasutas üzem 
dolgozik. Az egyik a MA V 
Géptelep, a másik - ahova 
ellátogattunk a MA V Kamuti Jenő elvtárs, MAV jesítő vasutas dolgozókat és 

vei.érigazgatóhelyettes besz.é- könyörtelenül harcolnak a bú
dében megemlékezett arról a nözők, a társadalmi tulajdon 
nagy segítségről, amelyet a fosztogatói ellen. 
vasutas dolgozók a vasúti .. Beesteledett. Az erdőszélen 

kigyulladt a hatalmas tábor
tűz. A tábortűz körül ülő 
rendőrök és vasutasok jóked
vű nótázása messzire elhallat-

Budapesti :E:pülete1eme"yárt·, 
Főnökség. Valamikor a 
Kőbányai út 20. szá.'ll alatt, 
mint egyszerű pályafenntar• 
tási szakasz kezdte működését. 

rendórség megalakulása óta a Falus Gyorgy rendőrőrnagy, 
Belügyminisztérium VII. fó- a vasúti rendőrség közrend
osztálya tagjaitól kaptak. A 

l 
védelmi parancsnoka megkö

vasúti rendőrség óvja a vas- szönte a csapatzászlót és ígé
úton szállított árukat a dézs- retet tett arra, hogy a jövőben szott. 

Az újért harcolnak itt 

E1einte csak fenntartási jel
legű munkát végeztek, de 
amikor látták, hogy a magas
építményi és szerelő munká
latokat az 11:pítésügyi Minisz
térium nem tudja az igények
nek megfelelően ellátni, arra 
kellett gondolnia a vasút ve
zetőinek, hogy önáll,ó vállala-

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

A „Szocialista Vasútért'' 
1955. augusztus 29-i számában 
két cikk bírálja - helyesen 
- az újítórnozgalomban meg
mutatkozó hiányosságokat. 

,,U jítói-nlk a technika rajon
Oói" című írás helyesen álla
pítja meg, hogy kedvét szegi 
az újítóknak az olyan eset, 
mint például a Cseh Miklósé, 
akinek március 21-én beadott 
javaslatát még válaszra sem 
méltatta a budapesti igazga
tóság IV. osztályának újítási 
előadója. Sajnos, gyakori az 
ilyen eset. Mindent el fogunk 
követni, hogy a jövőben a 

; Minisztertanács rendeletében 
meghatározott Idő alatt az 
újítási javaslatok elintéz.ést 
riyerjenek. 

mindig nem oldották meg. • • tó 1 , tot hozzanak létre. A nagy vezer1gazga e vtars más kiterjedésű telepen ma vas-Nem igyekeznek megvalósí- szakosztályt, vagy elvtársakat betonelőgyártó, fa- és fémtani egy állandó vasutas újító ne bí7Jha•na meg egy ilyen megmunkáló műhelyek, szerkiállítást. Meg kellene szer- komoly feladat megoldásával. tár- és irodaépületek vannak. vezni e"gy vándor.kiállítást, aminek eredményeként a Céljuk: a MAV fel- és alamihez mindössze két jól be- vasút tapasztalatcsere moz- építményekhez szükséges fa-, rendezett Cak-kocsira lenne galma felélénkülne és orszá- fém-, beton- és vasbetonszerszükség, amely hetenként gos viszonylatban bevezetésre kezetek előregyártása. Az más é5 más városban kötne kerülne sok értékes újítás. üzemrE' hárul az államvasút ki megfelelően előkészített Célszerű lenne, ha a „Szo- központi fűtési berendezései• propaganda mellett. Ennek cialista Vasútért" kommunista nek szerelése és karbantark?l�ségei többszörösen meg-

1 

bírálatáve.1 az illetékes elv- tása, nemkülönben a MAV 
terulnének. Ez elsősorban az társak alaposan foglalkozna• Felépítményi és Vasanyag-
elvi irányítással megbízott nak. javító által készített containe-
újítási szerv feladata lenne, Szücs Sándor rek, szállító tartályok fa- és 
de ez nem jelenti azt, hogy a vasúti főosztály. márolómurká'atain�1< vég-rése. 

,,Meghálál iuk'' 
A fiatal üzem több száz 

munkást foglalkoztat és mun
kájukra jellemző, hogy a 
második nezyedévben elnyer
ték az élüzem címet. Az 

egész országban tudnak a fe
rencvárosi házeltolásokról. 
Módo� elvtárs, a műveletek 
vezetője is a főnökség dolgo
,:ojak<1>nt, annak megbízásából 
oldotta meg feladatát. A;.; 
újé:t. a technika fejleszté
séért harcolnak itt. Most 
építik a Salamon-féle salak.
tüzelési kazánok kísérleti 
példányait, amelyek lehetóve 
tesZik a szénsalakkal való 
tüzelést. 

Albert Mihály elvtárs, mu
vezető büszkén mutatja az. 
üzem egyik újítását, az őrölt 
tufából és cementkeverékból 
készült falplaneleket, a kis
lakásépítéshez előgyártott 
födémtéglákat, a ferencváro
siaknak készülő szénkarám
lapokat. Jl:s még büszkébben 
mutat az új gumiszalagra. a két 
új cementkeverőgépre és a 
korszerű Jakatosmúhelyre, 
amelyhez maguk a dolgozók 
is hozzájárultak, mikor fillé
reiket a nép államának ön
ként felajánlották. Torony
daru emelkedik a téren: 
nemrég hatalmas épületrészt 
emeltek, ahol nemsokára a 
falplane!eket nagy asztali 
vibrátorok dolgozzák meg. 
Egy tér következik most, a 
másik oldalán ugyancsak be
fejezetlen nagy épület: az új 
fémmegmunkáló. Itt kési-;ltet
ték a legkorszerűbb gépek 
segítségével például a buda
keszi szanatórium ' mesteri 
lakatosmunkáit, mint ahogy 
határidőre fejezték be a sza
natórium szép asztalosmun
káit a famegmunkáló műhely 
dolgozói. 

A nép vagyon6t lé/tő 
munk6sok szava 

Zöld pázsit gyönyörködteti 
a szemet az épületek között. 
Az f:pületelemgyártó Főnök� 
ség dolgozói javaslatokkal; 
ésszerúsítéssel és jelentős ér◄ 
tékű megtakarítással hálálják 
meg a vá:llalat létesítését, a 
folyton épülő. gyaTapodó 
műhelyeket. Kaszab Lajoit 
elvtárs, asztalos például min• 
den alkalmat megragad 
arra. hogy figyelmeztes. 
se az érdekelteket: nt 

szállítsandle olvan vizes fát, 
mintha pé!kségbe kü!de-nék 11 
tüzelőt. Az anyag vetemedik, 
nehéz feldolgozni és amikor 
kész asztalosáru lesz belőle, 
károsodás éri a megrendelőt, 
Fóti Arpád elvtárs, a beton• 
ipari üzemrész vezetője már 
nem először kéri a budapesti 
igazgatóságot: még a ,iyci1' 
idején szállítsák le a folyam! 
betonkavicsat. Nem úgy, mint 
az elmúlt télen, amikor két 
dömper naponta öt köbméter 
'kavicsot hozott Csepelről. Hol 
itt az önköl.tségcsökkentés? 
Az ilyen „gazdaságos" anyag• 
ellátásból nem kér Fóti elv� 
társ. Nem éppen derűsen bi• 
zonyltja, hogy a télen szállí
tott kavics összefagy. nehéz 
lesz vele dolgozni, ezenkívül 
a dömpereket má.slhol is hasz• 
nálhatnák. 

Az újítók - a technikát és 
a korszerű technológiát, a 
dolgozó nép vagyonát féltő 
munkások - szava ez. Az ő 
szavuk hallatszik a most 
megalakult műszakfejlesztési 
bizottságokban is, Olyan elv◄ 
társaknak a hangja, mint 
Nyisztor Sándor, Visolik és 
Fóti Arpád elvtársaké. akik 
új eljárású dongalhéj födém
szerkezetet találtak fel, ami◄ 
vel előzetes számítások sze-

A famegmllllkálóknál, d rint körülbelül egymillió fo
gyalugépeknél ott fénylenek a rint megtakaritás érhető el a 
porelszívók. A hatalmas mű- vasúti építkezéseknél. 
helyben tiszta a levegő, népi Az épületelerngyártó üzemet államunk félti a dolgozók népgazdaságunk hívta létre, egészségét. Sok minden úgyszólván a semmiből. Ma készül itt is : többek között a virágzó, a szocialista vasút 
vasút összes nyilászáró ajtaja megteremtését segítő üzem, és ablaka. �z . Utasell�tóna� amelynek dolgozói jól hasz
�záz �arab VItrmt s�lhtan_�k nálják eszüket és szívüket a es, meg e1:>ben az �vben ot- még jobb eredmények elérészaz kontamert feJeznek be. sére a maguk felemelkedéséE_:edmé?-Y';'�n dolg_?Zna_k a

\ 
nek ' előmozdítására. kozponti futés-szerelo reszleg 

dolgozói is. Sz. I. 
Minden elismerést megérde

mel az olyan dolgozó, mint 
Lőwi Béla elvtárs, aki mindig 
a szúk keresztmetszetek 
megszüntetésére nyújtja be 
javaslatait és ezért van, hogy 
mind a 15 benyujtott újítását 
elfogadták. 

A Szocia.liata VasutéTt már nak Főzőkonyha gáztűzhellyel, 
hírt adott arról. hogy hetven- éléskamra, hideg-meleg vízzel 
ezer forint költséggel felépftet- felszerelt zuhanyozó áll a dol
té'k a vágóhídi pályafenntartási gozók rendelkezésére. Az or
dolgoz&,mak az új munkásszál- vosi rendelő sem hiányzik a 
lót. f:n arról szeretnék írni, szálláshelyről. A munkásszálló 
hogyan néz ki népi államunk környéke parkírozott és pi
újabb alkotása. A mi munkás- benőpadokkal van ellátva. 
szállónk merőben eltér a múlt DolgozóinQc nem egyszer 
tömegszállásaitól. A szobák nyújtottak segítséget az építéS
négyágyasak. az ágyak matra- hez. társadalmi munikában. Kö
coh.irnl és tollpárnákkal van- szönjük népi államunk gondos
nak ellátva. Egy dolgozónak 

I 

kodását és ígérjük, hogy meg
három szekrénye van. Egy éle!- 'háláljuk. 

és 

·Ózdi beszélgetés a „kocsiért ' kocsit" 
„kíméld a kocsit !"-mozgalom eredményeiről 

A másik cikk az úÍítókiállí
tás szervezőit és rendezőit bí
rálja jogosan. Régi problémá
kat vet fel a cikk, annál fur
csább, hogy a többszöri 
figyelmeztetés ellenére még 

miszer-szekrény, egy a tiszta György József BEV 
rulhának, egy a munkan1iá- Pályafenntartási Főnökség 

A Kohászati üzemek hatal
mas épületei mellett, a vas és 
az acél világának tőszorpszéd
ságában nem élhet külön éle
tet Ozd állomás sem. Azt le
het mondani, ,.együtt kell lé
legzeniük". Ma már ez nagy

•----.._.,.,...,."'��"'000000"""000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000""",..,."""'"""'-""" .... x..-,....""!! részt így is van - a itastít és 

A debreceni igazgatóságon 
érdeklődtem az újítási mozga
lom állásáról. Sok szép ered
ményről számoltak be. sok 
hibát említettek. Felhívták a 
figyelmemet, láto11;assam me;l 
a debreceni MA V f:pítési Fő
nökség. gépállomását. ott ki
vitelezik az igazgatóság terü
letén elfogadott újításokat. 
Arra is figyelmeztettek. hocy 
beszéljek ott a vezetővel, Ne
mes Edével, ő a legjobb újító 
az igazgatóság területén. de 
talán az egész vasúton. Több, 
mint száz elfogadott újítása 
van, közöttük számos nagy
Jelentőségű. 

Felkerestem Nemes Edét. 
Mikor nekiszegezem a kérdést, 
igaz-e, hogy több. mint száz 
elfogadott újítása van, elmo
lOlYodik. 

- Túlzás - mondja szeré
nyen. 

- Mégis. hány újítása van? 
- Nem tudnám így meg-

mondani. Sok. Harmincöt éve 
újítok. Ezt nem úgy kell el
képzelni. hogy elhatár-1Zom 
IIIOst újítani fogok. A munka 
IOrán felmerülő nehézsé�,;,ket 
igyekszem megoldani. Csak 
később figyelmeztetnek, hogy 
adjam be munkámat újítás
nak. Tessék elhinni, engem so
hasem az vezet. hogy pénzt 
sierezzek az újításorr.:::1al, a 
lllunkát akarom megjavítani. 

- Melyik volt a legjelent,S
llebb újítása? 

Nem válaszol nyomban. 
- Talán a mechanikus sín

lolószerkezet. Ezt az úiitás,J· 
Illat kiküldték a Német De
lllOkratikua Köztársaságba is 

A Z  ÚJÍTÓ 
Kétezerhétszáz forint újítási 
díjat kaptam érte. 

Aztán megemlíti még a hid-
1"aulikus emelókész-üléket, a 
benzintartályok nyomásp,-óbá
jánál alkalmazott újítását, a 
vágányzáraknál használt csat
lakozási megoldást, mely fe
:eslegessé teszi a sínek elfúré
szelését. 

Mind megannyi fontos hoz
zájár,1lás a vasúti munka ter
melékenyebbé, olcsóbbá téte
léhez. 

Szerény_ halk6zavú ember. 
Kínosan érinti, hogy önma
gáról, munkájáról kell beszél
nie. Kormánykitüntetést k4-
pott nagyszerű újításaiért. '.le 
úgy mondja, azt nem érdemei
te meg. Meg is magyaráua. 

- f:n csak annyit dol,!QZ• 
tam, amennyi a kötelességem. 

- f:s mennyit tart khteles
ségének? - kérdem. 

- Amennyire képes vagyok 
- feleli egyszerűen. 

- Arra lennék kíváncsi, 
hogy mint újító, hányszor ál
lott szemben a bürokráciával. 
a közömbösséggel, a me� nem 
értéssel - teszem fel a kér
dést. 

Arcán felhő suhan M. Még
sem panaszkodik. Pedii:: ka
pott levelet, melyek hczzá
nemértésről tanúskodnak, el
U'.:.sításokat. olyam,któl. akik 
fel sem fogták egy-egy újítá
sának a jelentőségét. 

- Kérem szépe'l - mond
ja vontatott lassúsággal - én 
nem hadakoztam velük. Min
dig kerültem annak a látsza• 

tát is, hogy én a pénzért újí
tok. vagy hiúságból, érvénye
sülési vágyból. Nem vagyok 
már fiatal ember. A hatvana
dik évemben járok. Mindenem 
megvan. Egyetlen gyerme:<em 
már férjhezment. igen ió állá
sa van neki is. a férjéne'< is, 
kt. tatómérnökök mindk:itten. 

- Ez azt jelenti, hogy a jö
vőten már kevesebb időt for
dít újításaira? 

- Szó 6effi róla - emeli 
fel a hangját, bes.zél,geté
sünk sarán először. Szó 
sem róla, mondottam, hogy 
az újítói t.evékeny:ségem szo
rosan hozzátartozik a mun
ikámhoz. Márpedig én tovább 
akarok dolgozni,, jóeróben va
gyok, a fáradság eemmilyen 
jelét nem érzem. Most is dal· 
gozom egy újításon., a váltó-
gyökök olajbantartásának 
megoldásán. 

Aztán 'hozzáteszi: 
- Tudom. nem elég csak 

újítani, harcobn.i Is kell az 
újítási bürokrácia ellen, a7 
újítónak ki keJ.l állnia vélt 
igaza mellett, nyomon kell 
,követnie az elfogadott újítá
sát. hogy azt bevezették-e? 
Hogy mindezt nem tet,tem 
elég következetesen, az igaz, 
de dolgoztam, újítottam és 
ú,gv vélem, az is valami. 

Elmooolyodik. 
- Ha a saját újításomért 

nem is harcoltam elég követ
kezetesen, de mások munká
jáért annál többet. 

A hatvan esztendős Nemes 
Ede megtette a magáét. Sok 
újítását várjuk még. 

(z. d.) 

az üzem közötti együttműkö
dés kiegyensúlyozott, zökkenő
mentt1s. 

- A vasútnak jelentős ér
deme van abban, hogy a Ko
hászati Művek elnyerte az él
üzem címet - mondja a di
cséret hangján Kovács József 
elvtárs, a közlekedési gyár
részleg helyettes vezetője. -
Az együttműködés alapja: egy
más problémáinak megértése. 
Egy évvel ezelőtt az üzem te
rülete még valóságos kocsi
temető volt, 15-20 napig áll
tak bent a kocsik, milliókat 
fizettünk a kocsiállásokért, 
a vasút pedig küzdött a kocsi
hiánnyal. 

- Az év ele),én bevezetett 
,,kocsiért kocsit '-mozgalom ho
zott fordulatot az együttműkö
désben. A mozgalom már a 
kezdeti idószakban bebizonyí
totta, hogy mindkét fél, az 
üzem is és a vasút is sokat 
nyert vele. Azelőtt egy-egy 24 
órában mintegy 900 MA V ko
csi tartózkodott az üzem te
rületén, a mozgalom bevezeté
se óta ez a szám fokozatosan 
500-ra csökkent. Még többet 
mond a kocsiállásokért kifize
tett összegek alakulása. Ta
valy a második negyedévben 
8 544 OOO forintot fizettünk 50 
százalékos alapon, az idén a 
második negyedévben, 100 szá
zalékot véve is csak 858 OOO 
forint �·olt a kocsiálláspénz. 
Tehát már eddig is milliókkal 
�sökkentettük az üzem önkölt
ségét és összegszerűen szinte 
ki sem lehet fejezni, milyen 
értéket jelent a vasútnak a 

gyorsan visszakapott sok száz 
kocsi. 

A pártszervezetek 

együtbmiködése 

- Persze meg kell mondani 
- kapcsolódik a beszélgetésbe 
Berecz Béla elvtárs, a közle
kedési gyárrészleg pártszerve
zetének titkára -, hogy az 
eredmények nem önmaguktól 
és nem is csak a szakvonal 
együttműködéséből születtek. 
:E:ppen a tavalyi és az azelőtti 
hibák figyelmeztettek rá, hogy 
nemcsak szakvonalon, hanem 
pártvonalon is a legszorosabb 

együttműködést kell kiépíteni. 

Allandó kapcsolatban állok 
Monostori elvtárssal, az állo
más párttitkárával, nincsen 

olyan probléma, amelyről ne 
tájékoztatnánk egymást. Részt
veszünk egymá� termelési ér-
tekezletein, pá,-tvezf.tőségi 
megbeszélésein. u gy „nilyen 
szoros az együttm(íködés az 
üzem és a vasút kommunistái 
között is. A forgalmi szolgálat
tevők, a tolatásvezetők és a 
gyárrészleg kocsimesterei 
-minden munkafolyamatot a 

legnagyobb Tészletességgel 
megbeszélnek. 

Az együttműködésnek 
csak két példáját említem 
i:;,eg. Legutóbbi alapszervi ve
zetőségi ülésünkön Monostori 
elvtárs indítványára vagany
felelósöket neveztünk ki, 
akiknek az a feladata, hogy 
állandóan figyelemmel kísér
jék az üzemben tartózkodó 
MA V kocsikat, ellenőrizzék 
az üzem kocsijainak tervszerű 
kihasználását, hogy a belső 
anyagmozgatáshoz minél ke
vesebb MAV kocsit keljen fel
használni. Ugyancsak az alap
szerv kezdeményezte a „Kí
méld a kocsit!''-mozgalmat, 
amely máris azzal az ered-

ménnyel járt, hogy csökkent a 
MA V kocsik sérülési százalé
ka. Olyan üzemrészekbe 
mint például a Martin -, ahoi 
legnagyobb a kocsisérülési ve
szély, lehetőleg nem adunk be 
MAV kocsit. Hasonlóképpen 
mind szilárdabbá válik az 
együttműködés az állomás és 
a közlekedési gyárrészleg üze
mi bizottsága között. 

Új, gurítódombos 
rendező pályaudvar 

Az állomás eredményei is 
híven tükrözik a sokirányú, 
gyümölcsöző együttműködést. 
A korsitartózkodási egységidó 
108,6, a kocsikifutási terv 
107,2 százalékos teljesítése 
mögött ott van a forgalmi és 
a kereskedelmi dolgozók egy
behangolt munkája. A kocsi
mozgatási egységidő teljesíté
sében azonban jobb eredmé
nyekért kell küzdeni az állo
más dolgozóinak, mert a je
lenlegi 96 százalék arra mutat, 
hogy nem használják ki kellő
képpen a gyorsabb, gazdasá
gosabb vonatrendezési mód• 
szer, a lökéssorozatos síktola
tás adottságait. 

Igen nagy segítséget jelent 
majd Ózd állomás dolgozóinak 
az új, gurítódombos rendező
pályaudvar megnyitása. A gu
rltódomb, az irányvágányok 
hálózata már készen van, most 
szerelik a biztosítóberendezést 
és a térvilágítást, úgyhogy az 
új ·rendező még az őszi forga◄ 
lom időszakában megkezdheti 
a munkát. Az ózdi vasutas 
dolgozók büszkék arra, hogy 
ők sem maradtak ki abból a 
hatalmas arányú fejlődésből, 
amely a Sajóvölgy egész arcu
latát átformálta, Miskolctól 
Berentén, Kazincbarcikán ke
resztül, végig az egész vonal 
menténi 
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Korszerűtlen technikai berendez ések hátráltatiák 
az öntöde és a kovácsműhe lyek munkáiát 

A felszabaduláskor romhal
maz volt a szombathelyi táv
közlö és biztosítóberendezési 
múhely, mégis meg kellett in
dulnia a munkának. A forga· 
lom megindítása a jelzöberen
dezések rendbehozatalát is 
megkövetelte. Egy negyven
tagú hösi csapat fabarakkok· 
ban kezdte meg a jelzöberen· 
dezések és alkatrészeinek 
gyártását. javítását. Ma már 
szinte elképzelni is nehéz, 
hogy milyen önfeláldozó mun
kát végeztek itt. A gépek meg
rongálva, egymás hegyén-há
tán álltak. A munka javaré
szét az udvaron végezték, for· 
ró nyárban és kemény télben. 
Dacoltak az emberek a nehéz· 
ségekkel. A beázott tetö alatt 
fúrógépek, esztergapadok rozs 
dásodtak. Talán csak az ege· 
rek érezték itt jól magukat. 
Köszörülték fogukat a dolgo· 
zók ruháin, jóllaktak a mun
kások elemózsiájából. 

Mi adott mégis erőt az em
bereknek, hogy helytálljanak? 
Tudták jól, hogy nem lehet 
minden sebet egyszerre be· 
gyógyítani. Tudták, hogy elsö
sorban tölük, az ö munkájuk
tól, segíteniakarásuktól függ, 
hogy megváltozzanak munka· 

körülményeik. Ezért is adták 
mindig szívesen kölcsön fo
rintjaikat, amikor államunk 
kérte. Sokuknak sorsolták már 
ki kötvényeit, de megválto
zott munkakörülményük is. 
1953 júliusában 1 595 OOO forint 
költséggel megkezdték a vilá
gos, korszerú műhely építését. 
Ma már százan dolgoznak itt. 
A tervezők figyelemmel voltak 
a dolgozók szükségleteire. Mo
dern férfi és női öltözö, zuha
nyozó áll rendelkeZésükre. Az 
ebéd is jobban esik a tágas, 
tiszta ebédlóben. Az új. emele
tes épület mellett még ott hú
zódik a fabarakk is. Itt van 
elhelyezve a szakllzertár, bi� 
zony nem a legjobb hely a 
százezreket érő anyagok szá· 
mára, de bizonyára ez a prob· 
léma is - a dolgozók segítsé
gével - meg fog oldódni. 

Csak Szombathely igazgató
ság területén az utolsó öt év
ben több mint tizenkétmillió 
forintot fordított államunk 
szociális, kulturális és egész· 
ségügyi célokra 

Veszprémben nem is olyan 
régen a fűtőház területén levö 
barakkban voltak e1szá·.lásolva 
a dolgozók. A barakk repedé
sein beszűrődött korom és pí-

szok, megülte a dolgozók ru· 
háit, rátelepedett szálláshe
lyükre. 1953-ban majdnem fél· 
millió költséggel elkezdték 
építeni a nyolcvan személye� 
férfi és női laktanyát és 1954-
ben átadták rendeltetésének. 
Türjén és Polgárdin is épült 
még laktanya. 

Nehéz lenne leírni Palk.ó Mi· 
h<ily és Monta.g I.<uzló örömét, 
amit akkor éreztek, mikor fia· 
tal feleségükkel beköltözhet· 
tek a vasúttól kapott kétszo
bás, összkomfortos lakásba. 
Szombathelyen egymillió há
romszázezer forint költséggel 
épített házban tizenhat család 
talált otthom a. 

Az egészségvédelem megja · 
vítása érdekében államunk 
egymillió hétszázezer forinttal 
modern orvosi rendelőintéze
tet építtetett. Még sokat ír
hatnánk arról, hogy mi min
denne1 gazdagoqtak a szom
bathelyi igazgatóság dolgozói. 
De a fentiek is bizonyítják: jó 
dolog, büszkeség a szocializ
must építő haza fiának lenni, 
rrunkánkkal hozájárulni a ha· 
za "•rágzás:ihoz, saját felemel
kedésünkhöz_ 

Atépítés alatt a budapest-pécsi fővonal 
Csaknem egy éve folynak 

1 már a munkák a budapest
pécsi fővonalon, hogy a pályát 
Magyarország egyik legna-
gyobb sebesség kifejtésére al
kalmas vonalává építsék át. 
A k1sivű kanyarokat „ívkor
rekciókkal" nagyívú kanya
rokká alakítják át, több he
lyen új töltést építenek és új. 
nagyteherbirású vizáteresze
ket. 

* 

Pécs és Dombóvár között 
kanyargós völgyekben vezet a 
fővonal. A Mecsek völgyében 
a Bükkösd-patak hatszor ke
resztezi a vasútvonalat. Nyá
ron teljesen ártalmatlanul 
bujkál ez a kis patak a vasúti 
töltés alatt, de tavasszal és 
ősszel, amikor a hegyekről le
zúduló víztöl megdagad, elmo
sással fenyegeti a pályát. 

A Vasúti Tudományos Ku
tatóintézet mérnökeit kérték 
fel: segítsenek a Bükkösd-pa
tak szabályozását megoldani. 
A mérnökök kidolgozták a ter
vet, amelynek nyomán új 
medret építenek a patak szá
mára úgy, hogy az többé nem 
keresztezi a vasútvonalakat, 

* 

Felylk a bemérés 
(Németh Gyula reJ,:.) 

szaágyazzák a sínmezőt és ek
kor már alkalmas a pálya 
nagysebességú vonatok közle
kedésére. Természetes, hogy a 
fővonali sebesség felemelésé
hez hozzátartozik a korhadt 
talpfák kicserélése és egyes 
helyeken a síncsere elvégzése 
is_ 

Az őszi forgalom lebonyoli
tása során különösen nagy 
feladatok hárulnak a Landler 
JP.nó Járóműjavító Vállalat ön
tödéjére és a MA V járóműja
vító üzemek kovácsmúhelyeire. 

Az öntödében új mozdony-, 
kocsialkatré5zeket öntenek ki, 
a kovácsmúhelyek dolgozói ja
vítják meg a mozdonyok és 
kocsik hordrúgóit és más fon
tos alkatrészeket. A kovács
műhelyekben legtöbb helven 
régifajta nyilt kovácstűzhe
lyeket használnak, mert 

nincsenPk korszerű heví-
tókemencék. 

A Landler Jenő Járóműjavító
ban csak a legutóbbi hónapok· 
ban állították üzembe a kor
szerű gáztüzelésű hevítökemen
cét és az 11:szaki Járómújavító 
kovác•műhelyében dolgoznak 
egy félgáztüzelésú heyít�k1;
mencével. A Debreceni Jaro
műjavítónál már bevezették 
a gázt az üzem terü!e•ére és 
nemsokára üzembe áll[tják a 
gázkemencét. 

Az „új" harca a „régivel" 

A kovácsmúhelyl dolgozók
nak az új kemencék J<e,elé
sét el kell saiátítani, trert 
csakis akkor érhetnek cl jó 
eredményeket, ha a lef(új.ibb 
technológiai eliárások s?.er;nt 
vél!zik a munk/Hukat. F,7.<>k'1él 
a hevítökemencéknél a hevítés 
hőmérs"kletét pontosan be le· 
hot állítani. szabályozni é� el
lenőrizni. A kovácsok ,zámára 
ez biztosítia, hogy az acélt 
e:vors�n és· pontosan. a ffl"!lkí
vánt hómi',rsékletre hevíthetik. 
Te'iesen me,r•zűnik t0hát az 
ac"l elé!!Pséb51 és túlhevítésé
böl származó selejt. 

A gáztüzelésű kemen�ék 
üzembentartása sokkal (\azda
ságo abb. mint a régi i<0vács
túzhelveké volt. A réJi ko
vácstűzhclyeknél 1 kg acél 
hevitésére másfél kg, 6500 
kalóriás szenet használtak fel 
és a kemencékben ugvanennyi 
acélhoz 10 OOO kalóriás flitö
o1ajból mindössze 15 dkg szük
sé�es. De 

a kemencék felállításával 
jelentósen javíthatják a 
kovácsműhely! gőzporo-

lyök kihasználását is. 

A régi kovácstűzhelyeken vég
zett hevítés mellett a kovács
pörölyök csak a munkaidő 40 
százalékában dolgoztak, az új 
kemencék beállításával a pö-

rölyök hasznos munkaidejét 
kétszeresére lehet növelni. Az 
új kemencékkel felszerelt 

kovácsmúhelyek levegője 
tiszta marad, 

a legnehezebb munkát végző 
kovácsok is egészséges, tiszta 
helyen dolgozhatnak. 

A Landler Jenő Járóműjaví
tóban eddig kézzel feszítették 
a kocsik hordrúgóit. Ez rend
kívül nehéz, bonyolult munka. 
Az üzemben most 

elkészítették a rúg6feszítő 
gép prototípusát. 

A rúgófeszítő gép kezelése 
egyszerú és könnyű. A géppel 
feszített rúgók sokkal tartó
sabbak és jobb minöségűek, 
mint a kézi feszítésú rúgók 
voltak. 

Munkahóstettek sziiletnek 
a kúpolókemencénél 

A Landler Jenő Járóműjaví
tó öntödi>jének dolgozói min
dent elkövetnek, hogy kielégít
sék a vasút egyre növekvö 
igér.yeit, de 

az öntöde kicsi a feladatok 
nagyságához mérten. 

A kőmúvesek a kúpoló kemen
ce üzembentartása körül sok
szor hajtanak végre munka
höstetteket. Minden nap haj
nali 4 órakor az előző napról 
még meleg kemencében. 40-
50 fokos hőségben javítják ki a 
kőművesek a falazati hibákat, 
hogy 8-9 órakor újból befút· 
hessenek a kemencébe. Az 

öntvénytisztítók 100 négyzet• 
meter területen végeznek olyan 
munkát. · amelyhez legalább 
400 négyzetméter volna szük• 
séges. 

A temper-öntvények hőke
zelésére szolgáló kemence 

korszerútlen. 
A jövőben ezt gáztüzelésűvé 
kell átalakítani. Nagy hiba, 
hogy az öntödének nincsen 
homokvizsgáló berendezése, 
pedig erre különösen nagy 
szükség volna az öntödei seleJt 
csökkentése érdekében. 

A Landler Jenó Járómüjn• 
vító Vállalat öntödéjének ciol• 
gozói olyan feladatokat is meg
oldanak, amelyre "Cld1g gor.• 
dolni sem mertek volna. Ré• 
gebben csak a ;avítási mun
kákkal kapcsolatos egy-két al• 
katrész öntését végezték, 

most a mozdonyok számá
ra új hengereket öntenek! 

Az öntök megtanulták ennek 
a rendkívül kényes alkatrész 
készítésének technológiáját és 
sikeresen megbírkóznak a fel• 
adattal. 

A vasutas önt5kre, tűz!ková• 
csokra figyelnek most a 
vasutas dolgozók. Az őszi for
galom sikeres lebonyolítása 
nagymértékben függ 1ő!ük is. 
Kovácsai,nk és öntő;nk átérzik 
ezt a nagy felelösség<'t és min
dent elkövetnek a technika és 
a technológiai folyamatok tö
kéletes elsajátításáért. de jog
gal váriák üzemr.<<7ii1< i..orszc
rűsítését, m ... nkahörülmér>yeik 
Javítását is, 

Ú jabb lépés a ku ltú rá lt utazás elérésére 
Villamos világítású kocsija

inkban nagymértékben ron
totta az utazás kellemességét, 
hogy az esti világításnál nem 
lehetett a kocsikban olvasni. 
Ennek egyik fó oka az, hogy 
a kocsiban eddig alkalmazott 
Iárnpafoglalat rossz konstruk
ciója folytán. az izzólámpa fé
nvének túlnyomó része a kocsi
tér felső harmadában szétszó
ródva a poggyászokat világí
totta meg. A Közlekedésügyi 
Minisztérium villamos osztá
lyának egyik dolgozója most 
új kocsivilágítási lámpatestet 
szerkesztett, amely ezt a hiá
nyosságot megszünteti. 

Az új lámpatest fehér mű
anyagból van préselve, és 18 
centiméter átmérőjű ernyője 

az izzólámpa fényét úgy irá
nyítja, hogy a fénv legnagyobb 
része a kocsi tér középső har
madába jusson, ahol az utasok 
olvasnak és a jegykezelés is 
történik. 

A kísérlet során végzett mé• 
réseknél kiderült, hogy az új 
lámpatestek a régiekhez vi
szonyítva 154 százalékos meg• 
világítást érnek el_ További 
clónye, hogy lényegesen kisebb 
a kápráztatása, mint a régi
nek és így a szemnek is kel• 
lemesebb, mert nem fárasztja, 

A lámpa sorozatgyártása 
megindult. és az új gyártású 
Cak-kocsikba, valamint a fö-
vizsgás kocsiknál a régi ko
cs,kba is megkezdték az új 
lwnpák felszerelését_ 

Pécs mellett, Mecsekalja-
Cserkúton újfajta pályafenn
tartási módszerrel, úgyneve
zett , alázuzalékolással" szün
tetik meg a vasúti pálya süp
pedéseit, egyenetlenségeit. A 
talpfák mellé egy múszert, 
1,danzométert'' szúrnak a kö-

vek közé és a mí!szeren meg
jelölik, hogy milyen szinten 
fekszik a felépítmény. Ha vo
nat robog át ezen a szakaszon 
és a pályában egyébként nem 
észlelhető vaksüppedés van, 
akkor a vonat súlya a felépít
ményt lenyomja. A danzomé
terek azonnal jelzik a vaksüp
pedés mértékét. Rendszerint 
három-öt milliméteres vaksüp
pedés fordul elő és ezt úgy 
szüntetik meg, hogy kiágyaz
zák a talpfát, emelővel fel
emelik a sínmezőt és egy szó
rólapáttal annyi zuzalékanya
got helyeznek alája, amennyi 
pontosan megfelel a süppedés 
mértékének. Ezután újra visz-

Az alázuzalékolási eljárás 
új a magyar vasutakon, a pé
csi igazgatóság pályafenntar
tási brigádjai azonban már jól 
elsajátították ezt a módszert. 
A budapesti, szombathelyi 
igazgatóságok pályamunkásai. 
mérnökei a pécsieknél tanul
mányozzák az új pályafenntar

A gőztartás alakulása a ferencvárosi lűtől,ázl,an 

tási eljárást. 
____________ 

Az őszi forgalom lebonyo
lításához minden mozdonyra 
szükség van. Jól tudják ezt a 
fútőházak és a forgalmi szak
szolgálat dolgozói. A forga
lom és vontatás jó együtt
működésén múlik, hogy 
mennyire sikerül csökkenteni 
a fútőházak göztartását. Érdemes vasutasok 
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Legutóbb a ferencvárosi 
fútáház göztartási idejét vizs
gáltuk meg. A fűtőház dolgo
zói szép eredményeket értek 
el a göztartási egységidö 
csökkentésében. A múlt hó
ruipban 104 órával esett a 
vonali gőztartási órák száma 

Ó�odások „ ballagása " 
„Iskolába lratott az édesanyám 
ltthaqylak már virágos, nótás 

óvodám • • •  " 

Cseng a dal a 
hatéves, búcsúzó 
óvodások ajkán- A 

gyerekeik egymást 
kézenfogva „bal
lagnak" végig a 

Benczur utcai vas
utas Petófi-napkö
zi otthon. szobáin, 
folyosóin. Búcsúz
nak az óvodától, 
második otthonuk
tól a kisiskolá
sok, akik az óvo
dai játszószobá.kat 
az iskolapadd.al, a 

tervszerű. tanulás
sal cserélik fel. 

Mint a mesebeli 
törpé'k birodalmá
ban, olyan pompá
san, gazdagon te

rítették meg ezen 
a napon az aszta
ldkat az óvónénik. 
Sdk-sdk drág, ün
nepi kalács várja 
az utolsó óvodai 

napon a hariminc
öt !kisiskolást. 
Minden gyerek tá
nyérja mellett ott 

van az óvoda aján
déka: a to!!tartó -
teljes felszerelés
sel és a kifestó
lkönyv. 

Minden búcsú 
fájdalnnas, különö
sen, ha a megszo
!kott IJdspajtásolk
tó! búcsúznd.k a 
gyerekek. De más
nap az islkolapa
dokban új barát
ságai; szövődnek, 
C/Jme lye'k sok!ka l 
eróseb� mint 

amilyenek az óvo
dásdké lehetnek. 

Andreics Irén 
vezetlí óvónlí me
leg szavaklkal bú
csúzott el az isko
lába induló kis
pajtásoktól. Szép 
és nemes hivatás a 
legapróbb ember
palántá:k nevelése. 
Az óvónlík magya
rázata, meséi nyo
mán csiUan fel 
ellíször a gyerme
�ek agyában a tu
datos értelem, az 
óvodában tanul-
1-0!k készítik ellí a 
gyerekeket az is
kolára, az életre. 

Ezen a napon is
mét meleg köszö
net illeti az óvó
nőket, a!kik szívük 
minden szereteté
vel nevelik hazá
jukat szerető, dol
gos emberek!ké a 
legfiatalabb „va.s
utas-korontálut"l 

és 131 órával kevesebb a fú- , 14-én Balázs Ferenc mozdony• 
tőházi göztartás is. Ezzel tíz vezető 411-157-€.S mozdonya 
tonna szérunegtakarítást ér- Ferencváros és Szeged között 
tek el az elmúlt hónapban, az 570 5721719. II. számú vo
de még korántsem mondhat- natoknál 13 órát ácsorg"'' 
juk azt, hogy ez az ered- Ferencvárosban tíz órát állt 
mény kielégítö volna. Az el- a gép, amíg elindították. 
múlt hónapban ö.sszesen Lehetne még sorolni tovább 

14 048 órát ácsorogtak a a 8-10-13 órás mozdony-
vonalon a gépek és 4000 ácsorgásokat. 
órát álltak a ferencvárosi 

fütőház mozdonyai 
az ország különböző fűtő
házaiban_ Nézzük meg, miböl 
adódnak ezek a nagy számok, 
milyen hibákat kell megszün
tetni, hogy komoly javulást 
érjünk el a göztartás csök
kentésénél. 

Félnapos goztart6sok, 
ácsorg6sok 

Augusztus 16-ról 17-re vir
radó éjjel a 4-es számú át
állítós vonat 411-064-es 
számú mozdonyával Kékesi 
Mihály mozdon�zetó 25 órás 
$Zolgálata alatt 18 órán át 
gözt tartott. Ez a forgalmi 
szolgálat nemtörődömségén 
múlott. Meg kell érteni dol
gozóinknak, hogy a mozdony
ácsorgás minden percéért 
drága szénnel fizetünk!  Hiszen 

, egy órás mozdonyácsorgás fél 
mázsa szénbe kerül. Augusz
tus 3-ról 4-re virradó éjjel a 
3-as számú átállítós vonattal 
Mészáros Lajos mozdony
vezető 26 órából 19-et ácsor
gott. De nemcsak az átállítós 
vonatoknál merül fel ilyen 
sok gőztartás, hanem a távol
�ági vonatoknál is. Augusztus 
14-én és 15-én a 98-as számú 
vonatnál Ferencváros és 
Komárom között 13 óra 37 
perc volt a göztartás. Tata
bánya-felső állomáson ennek a 

-vonatnak 411-005 számú 
mozdonya 10 és fél órát 
ácsorgott. Augusztus 12-én és 

- Nincs elég mozdony -
hányszor hallottuk ezt a me-
netirányítóktól, forgalmi szol
gálattevóktől. 

Nem ig2z, hogy nincs elég 
mozdony! 

Van annyi, amennyivel zök
kenőmentesen le lehet bonyo
lítani az ászi forgalom nagy 
szállítási feladatait, de ehhez 
az kell, hogy a mozdonyokat 
jól kihasználják és ne ácso
rogtassák őket fél napokig. 
Jogos a mozdonyvezetők pa• 
nasza akkor, ha kijáratják 
őket a fútőházból és órák 
hosszat kell vonatra várakoz
niuk. A menetirányítóknak 
és forgalmi szolgálattevöknek 
olyan munkát kell végezni, 
hogy feleslegesen ne ácsorog
tassák egyetlen percre sem 
a mozdonyokat. 

A gőztartások másik része 
a fútőházi göztartás. Itt 35 
kilogramm szén fogy el egy 
óra alatt. Az elmúlt hóna� 
ban 37 esetben fordult elő 
kisebb-nagyobb fűtőházi göz
tartás. Sok esetben javításra 
várnak a mozdonyok a fútó
házban, többször pedig a 
szénszerelésnél. 

A ferencvárosi fútőházban 
az elmúlt hónapban néílyezer 
órát álltak a gépek fútóházl 
gőztartás miatt. Mindezek bí• 
zonyítják: a fútér.�áz dolgozói
nak még sok teendőjük van a 
göztartások csökkentése és az 
őszi forgalom vontatási fel
tételeinek biztosítása terén. 

Bermann István 



• l!lZOCIALISTA VAS'CT!BT 

Súlyos ügy 

Lengyel, angol, japán vasutas fiatalok között A nytregyházl állomás váltói 
rozsdásak, elhanyagolbak. Már 

A VIT >kilencedik !OOiPjá.n a 
15Zervező bizotnság összehívta a 
részvevő országok vasutas fia
taljait, hogy közelebbről is 
megismerhessék egymást, to
vább mélyüljön a különböző 
nemzetiségű népek iijú vas
utasainak bairátsága. A VIT-en 
részvevő négy magyar vasutas 
fiatal számára különösen na.gy 
élményt jelentett ez a találko
zó. hisz még sohasem jártunk 
hazán,k határain túl, soha nem 
beszélgethettünk más népek 
fiatal vasutasaival, még nem 
voltak személyes élményeink 
ar.ról, hogyan é!!Ilek a ikapita
lizrnus körülményei között az 
iijú vasutasok. 

A lengyel vasutasok szak
szervezetének kultúrháza gyö
nyörűen feldíszítve várta a 
küldötteket. Mintegy 50 or
azág 150-160 vasutas küldötte 
taláikozott itt, hogy beszámol
jon országa vasutas fiataljai
nak sorsáról. Az isme11kedést 
rövid beszámoló és néhány 
hozzászólás nyitotta meg, 
majd lehetőség nyilt arra, hogy 
közvetlenül, személyesen be
szélgessünk egymással. A vé
letlen engem a japán, angol és 
a lengyel fiatalok csoportjához 
sodort. A toLmácsok segítségé
vel csakhamar élénk beszélge
tés kezdődött közöttünk. Egy 
barátságos, megnyerö külsejű 
a111gol fiú a mi életünkről ér
deklődött. Különösen foglal
koztatta szakmai továbbkép:zé.. 
sünk lehetőségei. Am1kor el
mondtam, hogy nálunk min
den fiatal vasutas tanfolva
mokon, iskolákon továbbké
pezheti magát - elcsodál!ko
:wtt. 

- Nem t,évedt,él, amikor azt 
mondtad, hogy minden vas
utas fiatal? - kérdezte. Majd 
hozzátette: nálunlk, ha vala
hogy nagy szerencsével va,gy 
protekcióval a vasúthoz kerül 
egy fiatal, hosszú. évekig sem 
fejlődhet, alig-alig jut előre. 
Nagyon Titka az ol>yan szeren
csés fiatal, aki tanuihat, m,a.ga_ 
,s,a,bb beosztásba Toerii.lhet. 
Viszont igen sok az olyan 
ifjú., aki munka néikül kó
szál és · csaJk ámwdik ar
ról, hogy valaha vasutas le
hessen. Minket pedi,g, akik 
dolgoou.n/k, ezzel a munlkára 
váró fiatal sereggel akarnak 
ijeszteni, !kordában tartani. A 
legkisebb dologért i-s azon-rval 
elbocsátanak, hi,sZ egy-egy el
bocsátott helyére 100 fiatal 
munkanélkülit iS találnak. 

Amikor látta, hogy jegyzem 
szavait, ijedten megkért, hogy 
a nevét tartsam !,tokban. Maid 
magyarázólag ho:>zzátette: min
den itt elhangzott szavam ott
hon az állásomba kerü•het. 

Beszélgetésünkbe egy jap;in 
küldött is belekapcsolódott. 
Azt kérdezte: igaz-e, hogy 
vannaik nálun/k munkásüdü
lők? Beszélni kezdtem a feny
vesekkel övezett Mátra.házá
ról, a festöi fekvésű Balaton
boglárról, a hajdúszoboszlói 
gyógyüdülőről, majd azt mOIIld
tam: nálunk minden üdülő a 
munkásoké és minden dolgozó 
vasutas üdülöben töltheti meg
érdemelt szabadságát. A japán 
fiú elgondolkozott. 

- Minekünk - és itt kese
rűen nevetett - szintén van
nak üdülőink. A nevük vas
utas üdülő, de mi ezeket nem 
használhatjuk, mert ezek a 
vasút vezetőié. Mi örü.lü.nk, 
ha munka van és ha nem bo
csátanak el a!kkor, amiikor az 
evi szabadságot meg keUene 
kapnunk. Késöbb elmondotta, 
hogy nehéz harcot folytatnak 
az emberséges életkörülmé
nvekért, gyakran sztrájko!!Ilak. 
tüntetnek. 

- !gy próbáljulk megjarita
ni, jobbá tenni életünlket. !gy 
adjuk tudomására reakciós 
kormányunknak, hogy mi bé
J:ét akaru.nlc - mondotta. Mé-
1. ·en meghatott, amikor arré,i 
1:o-szélt. hogy az '5 szülei Hiro
s:mában az amerikai atom
b')mba áldozatai lettek. Ti is 
minden erőtökkel harcoljatd� 
ez ellen a borzalmas fegyver 
e11en - ficyelmeztetett ben
tiünket. A világ sokmi!lió vas
utasának összefogása n1gyje
Zentőségű. a bé!Tu?harcban! 

Beszélgetésünket a !kultúr
műsor szakította meg_ Len
gyel vasutas fiatalok tartották. 
a rendkívül Vidám. boldog, a 
felszabadult fiatak>k rorsát 
tükröző kultú.nnűsort. Még
is, amikor ja-pán barátom ar
cába néztem, egy köninycsep
pet fedeztem fel szeme sarká
ban. Tolmács nélkül is tud
tam, hogy mire gondol. Meg
szorítottam a kezét és ő meg
értette, hogy mit akarok ezzel 
kifejezni : lesztek még ti sza
bad, boldog fi,o;oo.1'ck. Eljön az 
az idő, amiikor majd a japán 
vasutasfiaial.ok is tánccal és 
dallal fejezik ki fel.szabadult 
életük szépségét, örömét. Po
harainik i:is6zekoccantak. Egy
más egészségére, valamennyi 
nép és vasutasfiatal ö=efogá
sára ürítettük tartalmát. A ta
lálkozó vége >közeledett. 

A lengyel vasutasszaks2-er
vezet idős, 75 év körüli titkára 
mondott rz;árszót. 

- Itt önök /között én is meg
fiatal.odom, erőt, munkakedvet 
gyűjtök, mert ez a találkozo 
még jobb munkára késztet 

mindnyájunkat. Vigyék el, fia
tar barátaim, ennelk a vasutas
találkozónak a hírét szerte a 
világba. Mindenki tudja meg, 
hogy a vasutasfiatalok bélkét 
akarna!k az egész világon és 
készek arra, hogy harcoljanak 
is érte • . •  

Sok sikert kívánva egy
másnak, nehéz szívvel búcsúz
tunk e1 új barátainktól. De 
szállásunk felé tartva arról 
folyt közöttünk a beszélgetés, 
hogyan kell dolgoznunk, mit 
kell tennill1lk, hogy meg.hálál
juk pártunknak, kormányunk. 
nak a vasuta&fiatalokról és va
lamennyi vasutasról t.örtánö 
gondoskodását. Mi a mostani 
időszakban legjobban a,z őszi 
forgalom sikeres lebonyolítá
sával fejezhetjük ki hálánkat 
és ezzel tudunk eleget tenni 
valamennyi magyar vasutas
fiatal nevében Varsóban el
mondott fogadalmu:nknaik is: 

Minden erőnlckel harcolunk 
a béke megszilárdításáért az 
egész világon! 

Papp Tibor 
VIT-kílldölt 

Várpalota állomás DISZ-tltkára 

lassan emberfeletti erll!esz!téssel 
lehet csak váltót átl!tanl Nytregy
házán. Két megoldás van. Va?;Y 
fogadjanak !el súlyemelőbaJno
kokat, vagy hozzák rendbe a 
váltókat. Mi az utóbbit ajánljuk. 

Mi kell Vizafog6nak ? 
Vizafogón még alig. volt olyan 

éjszaka ellenőrzés. hc•gy alvó 
embert ne találtak volna. Es még 
arról panaszkodnak, hogy nem 

Minden fiatalnak a sportolók között a helye! győzik a munkát, emberre, tar
Ullék.<(épre van szílkségük. A ml 
megltélésílnk szerint ,Jobb munka
erkölcsre volna inkább szüksé
gílk. 

Néhány napja tartották a Vas
úti Föosztály tanácstermében az 
országoS vasút! sportaktlváL 

Mlréíl Is tárgyalt a sportaktfva? 
Arról, hogy mennyiben hajtot• 

ták végre sportvezctőlnk a párt 
és a DISZ II. kongresszusának 
határozatait. S itt álljunk meg 
egy percre. Nem véletlen, 
hogy a párt 1954. december 
15-én és 1955. augusztus 22-én 
határozatot hozott e. sportmun
káról. Pártunk fontos feladatá
nak tekinti ifjúságunk nevelését, 
s a sport!eJ!esztést párt- és ha
zafias kötelességnek nevezi. 

Pártunk és kormányunk meg 

ri�1::n::�� ·:,��r.:. ���:lt�:?l. 
egészségesekké legyenek. Nem 
egy vasutas fiatal - mint Cser
mák József. Gyenge Valéria stb. 
- olimpiai bajnok lett. Ezt az 
eredményt annak a nagy segít
ségnek Is köszönhetik, amtt 
kormányunktól kapbak. A mi tár
sadalmunkban nem az a cél, 
hogy csak néhány kiváltságos 
jusson el a sporthoz, hanem ez, 
hogy minden fiatal kedve és te-

hetsége szerint fejlessze képes
ségeit. 

Erdemes megemlltenl egy szá
mot, Sopro 11 József, a Törekvés 
országos elnökének beszámoló• 
jából: ma harmincháromezer 
vasutas sportol rendszeresen. S 
ez a szám egyre emelkedik. En
nek ellenére éppen ,a vasútpoll
tlkai !llosztály javaslatára a moc 
összehivott sport·aktíva arról tár
gyalt: miként lehetne még több 
rJatalt bevonni a sportéletbe, mi
lyen segltséget Igényelnek a 
sportkörök? 

A cél: minden !tatai, minden 
vasutas sportoljon! Kormányunk 
ehhez nyújt és ad meg minden 
segítséget. Fejleszteni kell az 
atlétikát, ,az úszást, a kerékpá
rozást, a tornát és rendszeressé 
kell tenni az MHK-t. Ez a munka 
t:lbbek között a DISZ.vezetők !el• 
adata Is. Ezenk!vül be kell vonni 
a forgalom! és vontatási dolgo
zókat. akik eddig kevéssé kép
viseltették magukat a tömeg
sportban, jól lehet éppen fontos 
munkájuk követelné meg leg
inkább a kL'<apcsolódást Jelentő. 
szórakoztató sportot. 

Edes dolog 
:Az Ercsi cukorgyár lparvágá

nyal rendklvíll elhanyagoltak. 
Pedig nemsokára megindul a 
cukorrépa-forgalom. Mé� ldejé-

ben szólunk. Vigyázzon a pá!ya
Cenntartás, nehogy e. zavartalan 
cul<0rollát&sért hErco!ó vontatási 
és forgalmi dolgozóknak „meq
keserítsék" az életét. 

Száz kezdő bontogat ja, szarnyait 
A Budapesti Törekvés egyik 

legeredményesebben müködö 
szakosztálya a vívó-szakosztály. 
Ez a dicséret nem egy ílnnepé
lyes Idénynyitó, vagy záró ösz• 
szejövetelen hangzott el, ezt a 
szakosztály versenyzői által elért 
kltünö eredmények bizonyítják. 

A vlvósport régebben is ha-

zánk egyik legeredményesebb 
sportága volt. hiszen számos 
olimpiai s világversenyen gyö
zött a magyar kard és tör. Ezek
ben az időkben azonban - a 
nagyszerű eredmények ellenére 
is- csak kevesen vívtak rend
szeresen. Ennek okát abban oo
lálhatJul<, hogy a vlvás bizony 
nem olcsó „szórakozás". Az új 
sportvezetőség azonban !elismer
te e nagyszerű sportág jelentö
ségét és arra törekedett, hogy 
a vlvósportba minél nagyobb 
tömegel<et vonjon be. Ma már a 
vlvás egyike a legnépszerűbb 
sportágaknak. 

„Mind a negy 
fegyvernemben" 

A Törekvés SE-ben Is egyre 
néítt a vívts Iránt érdekléídök 
száma. 1953-ban már kicsinek 
bizonyult a Haladás SE Semmel
weis utcai vfvóterme, ahol sport• 
egye5'ületünk vfvószakosztálya 
köz�s vlvótermet bérelt a !őlsko
lásokkal. 1954 márciusában a 
Buclapest! Törekvés a Tanács 
körúton végre ho,zójutott egy 
minden lp:ényt tökéletesen kielé
gltéí, új v!vóteremhez. 

Az t\J otthonban azóta Is pezs
géí sportélet folyik. A szakosztály 

a minőségi és tömegsportban párbajlörözökkel, Szllcs · Sándor 
példás munkát végez. A három a kardvlvókkal, lmregl Béla a 
sportegyesíllet egyesíllése után tiírösökkel lskolázik, Nagy Arpád 
az ország egyik legerösebb vívó- pedig az egész kezdők és az i!· 
szakosztálya lett. Mind a négy .Júsági vivők oktatásával és neve
fegyvernemben Jól kiegyensú- lésével viszi etöbbre a kör vívó
lyozott. nagyszeríl erőkkel rendel- sportját. 
kezlk. A nöi törben Kovácsné 
Nyári Magda, Sákovics Ilona és Az „ifjú gárda" 

(Vándor Kálmán felv.) 
Kiss Kató nemzelközlle.o: Is Is
mert versenyző. De Székelyné, 
Keresztes Andrea és Ekler ugyan
csak kitűnő képességű verseny
ző s az említetteken kívül a má
sodik csapat is, valamint a fel
törő lf.lúságlak is szép remények
re Jogosltanak. Az if.fúságlak kö
zm Tarpai, Szöllösy és Kolba né
hány év múlva az élvonalba ke
rülhet. Nemcsak a nöl törözők, 
de a kardvivók ls kiváló gárdá
val rendelkeznek. Keresztes és 
t:Srley neve a legismertebb� de 
Skalitzkl, Detre és Diímölky is jó 
nevet vlvU.k ki már maguknak. 
Eg.yébként  ebben a fegyvernem
ben áll a „legqyönqébben" a 
szakoSztály és éppen ezért Itt 
vár reá a legtöbb munk.a. A pár
ba_jtör - a nöl tőr mellett - a 
le.gnépszerübb ,.fe.gyvernem". 
Rerrich és Balthazár régóta ál
landó tai, la a nagy válogatott
nak, de Mészöly és Váry Is ha
marosan mA.p;ára öltheti a címe
res mezt. Ebben a fe�yvernem
ben az ifjűság- szé.pszámban so• 
rakozlk a legjobbak mögött. Tör
ben az ltlúsá.ll lerr,nagycbb ereje: 
Czikovszkyt Nfkolfcs, Papp és 
Kamuti országos viszonylatban 
fs számottevö versenyző. 

A szakosztályban az é1verseny
zllket és a kezdőket kitűnő meste
rek oktatják. Duronelly doktor a 

Ezldelg összesen hetven l.o:,a-
7.0lt versenyzöje van a sportkör
nek, de most a szakosztály nagy 
rába Vá!l'tl;l a !ejszé iét. Komoly 
gondot !ordlt az egészen kezdö 
v!vó oktatására Is. Tervilk: minél 
több „úJoncca1·• megszerettetni a 
sportágat. A nevelés kérdése iól 
Indul. Jelenleg is több mint száz 
kezdö bontogatja sz:'irnyalt a 
Tanács körúti vivóteremben. 

Az „Ifjú gárda" nagy szeretet
tel és szorgalommal látogatja a 
vfvótermet. Ez nem Is csoda. hl· 
szen ott me,ntalál mindent. amire 
egy v!vó!lak szílksége lehet: 
nagyszeríl vlvóterem, kílllln !érti 
és női iíttözö. zuhanyokkal. Fel
s;,,.erelése tökéletes: a szakosz
tály rendelkezik a vlváshoz 
szükséges legkorszerübb szere
léssel. 

A szakosztály most röpiratot 
terJeszt a környező iskolák és 
íl_zemek között. Arra h!v.la !el a 
figyelmet, hogy a sportkör ren
delkezésére áll valamennyi vívni 
akaró gyermeknek, !elnöttnek. 

Boross Péter, az lf.lúsá,glak in
tézője és Nagy A�pád edzö szinte 
egyszerre jeg.yzik meg: 

- A !elh!vás óta ma.Jdnem 
oercenklnt akad Jelentkező, ér
deklödnek. hogy mik a terveink, 
hogyan lehet belépni a szakosz
tályba. 

Az Intéző és az edző sz!vesen 
ad !elvllágos!tást. A feltételek 
nem súlyosak. csak egyet kér a 
sportkör: le?;Yen a Jelentkező 
becsületes, szorg-almas a munka
helyén, vagy az Iskolában és a 
v(vóteremben. 

Nagy Árpád elmondta még, 
hogy a szílléík és a vezetök szo
ros kapcsolatot tartanak fenn 
egymással. A szüléík beszámol
nak a sportkörnek szyermekefk 
Iskolai, a szakemberek pedig a 
, .csemete" sportbeli elllmenetelé
rlll. 

- Csak olyan gyerekkel fog
lalko:mnk, akinek Iskolai elöme
netele megfetelö. Jórendünél 
gyengébb tanulót „e!tlltunk" a 
vívástól mindaddig. mlg osztály
zatát ki nem Javlt.Ja - hangoz
tat.la Nagy Árpád. 

A Bp. Törekvés vívószakosztá
lyának célja és módszere köve
tendő: ú.l. fiatal gárdát nevelni, 
melv méltón követi ma.ld a sok 
sikert látott vlvóbalnok3lnkat. 

Mécs László 

- Bebrits Lajos közleke
dés- és postaügyi miniszter, 
Csanádi György. a MAV ve
zérigazgatója, valamint Verme
sy Sándor igazgató. a MA V 
nemzeiközi osztályának veze
tője kíséretében a Román Nép
köztársaságba utazott. 

- Elkészítették az új rúgó
feszítőgép prototípusát a Land
ler Jenő Járóműjavitóban. 

- Nagyslkerű hangversenyt 
adtak a MA V Szimfónikusok 
a vasúti főosztály dolgozói ré
szére. A zenekart Lukács 
Miklós vezényelte. Czanik Zsó
fia és Király Sándor, az Ope
raház o:nagánénekeseinek köz
reműködése nagy tetszést ara
tott. 

- A Pygmalion előadására 
készül az ll:szaki Járóműjavító 
Pierre Semard Kultúrotthoná
nak színjátszó csoportja. 

- Néhány na.pon belül meg
kezdik a Keleti-pályaudvaron 
lévő Lotz Károly-fres:ki>k res
taurálását. 

- A vasutasok életéről fény
képkiállítást rendezett a szak
szervezet az elmúlt napokban 
a dombóvári kultúrotthonban. 
A kiállításnak ötezer látoga
tója volt. 

- Különleges szerkezetű pá
rosféksarut rendszeresítenek a 
gurítódornbos és síktolatásra 
perendezett ren?ezőp�_lyaudv1;1-
rokon a biztonsagos kozlekedes 
érdekében_ 

A Keleti Pályaudvar 
dolgozóinak 

Húsz gyermek vett részt két
heti boldog üdülésben Répce
szentgyörgyön. Hazatértükben 
Budapest-Keleti pályaudvaron 
kellett eltölteniök egy éjsza
kát a váróteremben, bizony 
nem a legjobb körülmények 
iközött. , Augusztus 24-én este 
az érl<:ezési ügyeleten érdek
lödtünk elhelyezkedésünk iránt, 
de még annyi segítséget sem 
adtak az elvtársak, hogy a vá
róteremben fekvő utasokat 
meggyözték volna arról, hogy 
a gyermekekne'k is szükségük 
van helyre. Később az ügyele
tes elvtárs engedélyezte, !hogy 
a betolt szerelvényben a padon 
lefeklhessenek a gyerekek, ami
kor azonban a kapus meglátta 
készülődésünket, nemtetszését 
fejezte ki és felhívta figyel
münket. hogy mennyi veszélyt 
rejt magába, ha mi előbb be
szállunk a kocsiba. Igy marad
tunk a váróteremben. Reggel 
az előírásnak megfelelően be
szálltunk. Engedélyünk volt, 
hogy egy szalkaszt lezárjunk. 
Azonban jött a „zord" kalauz 
- Varga Sándor és azzal, !hogy 
az utasoknak nincs hely (igaz 
a mi kocsinkban valóban nem 
volt, de a többi kocsiban annál 
több. erről meggyőződtem). a 
gyermekeket erélyesen a sza
kasz egyik felébe vitette. 

ll:n, 'kérem a Keleti állomás 
dolgozóit, a jövőben nagyobb 
szeretettel foglalkoz7.anak a 
gyermekekkel. gondoljanak ar
ra, lhogy az övéik is kerülhet
nek hasonló !helyzetbe <'s eset
leg ők is lelhetnel.k aggódó szü
lők. 

Vajda János 
ÜB-elnök 

Békéscsaba állomás 

Bürokrácia 
KOZtrna elvtársnöhöz, a buda

pesti igazgatóság anyagosztá
lyának dolgozójához fordultam 
a ruhajárandóságommal !kap
csolatos panasszal. Atnézte a 
rulhatáblázatot és megállapí
totta, !hogy az általam rekla
mált rulh,a jár, csak a váci ru
haügyes nem igényelte szá
momra. Igy !kiadását nem le
het engedélyezni. Még aznap 
felkerestem Vácon a ruha
ügyes Svajcsik Jánost, aki be
bizonyította, hogy már négy
szer igényelte ruhámat. A há
rom rulhaigénylésböl piros tin
tával ki'húzták a nevemet. a 
negyedik igénylésre még vá
lasz sincs. Hasonlóan bántak 
el Bi!Jkó József pályamesterrel 
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- Egy év és tízhónapi bör
tönre ítélte a szegedi járásbíró
ság Marosi Jánosné szegedi 
lakost, aki vasúti szabadjegyét 
kupeckedésre használta fel 
Egy-egy útján 4-500 forintot 
keresett. Férjét - aki két al
kalommal segédkezett neki -
egy évre ítélte a bíróság. 

- Lövészversenyt rendeztek 
a hatvani Törekvés sportpá
lyán augusztus 28-án Szeged 
igazgatóság és Hatvan állomás 
csapata között. Az erős küz
delemből a hatvani csapat ke
rült ki :;yőztesei. 

- Kétezerötszáz forint juta
lomban részesítette a minisz
ter elvtárs Péterfi Antal ve
zetö kalauz zárfékezőt, DOO'lbó
vár állomás dolgozóját, mert 
súlyosnak ígérkező balesetet 
!hárított el Dombóvár bejárati 
je!zőjénél. 

LAKÁSCSERE 

Elcserélném debreceni maiias
földszintes, komfortos magánla• 
kásomat hasonló budapestiért, 
vagy központi fekvésü szolgálati 
Ialcásért. crm: Kósa fölnté?.!i, 
Budapest, Sztálln űt 41.. Ill. eme
let 8. Vasúti telefon : 30-06. 

Hatvanban levó egyszoba•kony. 
hás !öbérletl lakásomat (konyha
kert fáskamra; Jószágtartásna:.. 
hely' van biztosítva) elcserélnér.i 
budapesti föbérletl. esetleg tár., . 
bérleti lakáért. Erdeklödnl lehet : 
Budapest. VI., Izabella utca 47 .. 
házfe!ílgyelönél. 

Elcserélném egyszoba-összkom
fortos budai társbérleti lakáso• 
mat - peremváros területén Is. 
Érdeklődni tehet: Farkas György. 
nél. Kossuth Lajos u. 17, 

is. CzukCYT'ka. főtiszt elvtárs, 
Nagy oroszi állomásról azt írta 
a panaszomra a füzetbe, 'hog·, 
arra négy napon belül választ 
ad, ez júniusban volt, de még 
ma is várom a választ. (A le
vél augusztus 24-én érlk,ezett! 
A szerk.) 

A panaszt már sokan meg
hallgatták. most már ideje, 
-hogy orvosolják is. 

Kovács Albert 
pályamester 
Nagyoroszi 

Becsüljük, meg jobban 
a dolgoz6 nők munk6jáf 
A Szocialista Vasutért augusz• 

tus 15-i számában olvastam a 
vasutasnap alkalmából kitün
tetett élenjáró dolgozók név• 
sorát. Meglepődtem, hogy a 
közel háromszáz kitüntetett 
között mindössze !két nőt talál
tam_ Mi. férfiak sokat beszé
lünk a nök munkájának meg
becsüléséröl, egyenlö értékéról, 
amikor azonban tetteik.re !kerül 
a sor, nem juttatjuk ezt kife
jezésre. Talán a vasutas nók 
ezrei közül nem találtak töb
bet. aki megérdemelte volna az 
elismerést? Hol maradtak azok 
a többgyermekes családanyák, 
akik reggel rclhan·nak kicsi
nyeikkel a bölcsödékbe, utána 
ellátják a vasútnál a szolgá
latot - és tegvük !hozzá - so
kan !közülük kitűnően - este 
elvégzik a !háztartás nehéz 
munkáját is. Miért nem gon
doltak erre a szolgálati helyek 
vezetői? Ez a mostani arány a 
kiti.intetéseknél nem válik a 
férfi" k dicsőségére. 

Szilágyi Sándor 
BVKH 

Becsületesség 
Augusztus 20-án Tolcsván 

voltam vendégségbe. Olaszlisz
lka-Tolcsva állomásról a 
418-as számú vonattal utaztam. 
A vonatravárás !közben a vá
róterem előtti padra leterítet
tem zsebkendőmet és leültem. 
Csak másnap vettem észre, 
hogy zsebkendőm ottmaradt 
- le is mondtam róla, hisz 
bárki megtalálhatta. Másnap 
jöttem vissza Pestre, a le�na
gyobb meglepetésemre a 401-eS 
vonatnál kezembe nyomták a 
zsebkendőmet. Az ál!oo:nás sze
mélyzete o:ne_gtalálta és emlé
keztek rá. hogy én :hagytam 
ott. Kis dolog, de mé�;s na�y
szerű példája a becsületesség• 
nek. 

B:i'int Gyula 
budapesti ig�7,�atóság 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

A kommunisták legszebb feladata : 
a hazafiságra nevelés 

Írta : Magyar János, a szombathelyi politikai osztály vezetője 

Pártunk vezetésével, a Szov_ 
jetunió segítségével a felsza
badulás óta hazánk teljesen 
átalakult. Szerte az ország
ban új várasok, új falvak 
születtek, hatalmas építkezé... 
sek változtatták meg egy-egy 
tájnak régi jellegét. Magyaror
szág mezőgazdasági országból 
ipari országgá változott, ugyan
akkor egyre korszerűbb a me
zőgazdasága is. E hatalmas 
eredmények dolgozó népünk 
cntudatos munkájával. a párt 
vezetésével jöttek létre. 

A legjobb hazafiak 
a kommunisták 

A szabadság levegője felsza
badította és nagymértékben 
továbbfejlesztette egész né
pünk alkotókészségét. Dolgo
zóink erőfeszítése arra irányul 
hogy országunk gazdagabb né� 
pünk boldogabb és műveÍtebb 
legyen. Ebben a törekvésben 
élenjárnak a legjobb hazafiak, 
a kommunisták, akik történel
münk legnehezebb napjaiban 
bizonyították be hazaszeretetü
ket és ők azok, akik ma is pél
�át mutatnak hazafiságban, 
aldozatvállalásban. A kommu
nisták következetes harcosai 
szabadságunknak, függetlensé
günknek, az ország gazdasági 
és kulturális felemelkedésének. 
Ez az Igaz hazaszeretet gyak
ran egyszerű. első pillanatban 
hétköznapi tetteknek tűnő dol
gokban nyilvánul meg. Az 
olyan emberek. mint Józsa 
György, a szombathelyi pálya
fenntartási főnökség népköz
társasági érdeméremmel és ki
váló vasutas jelvénnyel ldtün
tetett sztahanovista előmunká
sa, vagy Aranyos Lajos kiváló 
vasutas, fűtőházfőnök, naponta 
bizonyítja be termelési ered
ményeivel hazaszeretetét. A 
kommunisták példáját követik 
a néphez hú pártonkívüliek, az 
olyan kiváló dolgozók, mint 
Lőrincz Lajos érdemes vasutas 
sztahanovista kocsimester; 
Sőre István ajkai raktári mun
kás. 

mazzák a vasutas pártszerve
zetek. Ennek egyik legszebb és 
leggyakrabban alkalmazott for• 
mája a szülőföld megszerette
tése, a nemzeti hagyományok 
ápolása. Aki ismert hazája 
szépségeit, a gyönyöríl magyar 
tájakat, az új városoTcat e� 
falvakat és ezek építőit, az 
sokkalta jobban ragaszkodik 
szülőföldjéhez, e1·ősödik benne 
a nemzeti büszkeség érzése. A 
szülőföld megismertetése és 
megszerettetése, mely elmélyíti 
a nép iránti szeretetet, egyik 
legszebb feladata pártszerveze
teinknek. Ezt felismerve, párt
szervezeteink - igen helyesen 
- egyre több kirándulást szer
veznek. Néhány héttel ezelőtt 
12 DISZ-titkár Tapolcán meg
tekintette a tavas barlangot,' 
maJd utána Bacsányi János 
költő sírjához látogattak el. 
Június hónapban a politikai 
osztály által szervezett kirán
duláson 350-en látogattak el 
Keszthelyre, augusztus 2-án 
pedig 400 üjúmunkás vett részt 
egy balatonparti kiránduláson. 
Több pártszervezetünk rende
zett már kirándulást Miskolc 
és Pécs környékére, valamint 
igen gyakori a különböző mú
zeumok, történelmi nevezetes,
ségű helyek megtekintése. Az 
utóbbiban különösen Várpalota 
állomás pártszervezete végez 
kiemelkedő munkát, ahol szin
te hetenkint szerveznek ilyen 
célú kirándulásokat. 

A szocialista hazafiság elvá
üzszthatatlan a más népek 
megbecsülésétől, azok e,·edmé
nyeinek, haladó hagyományai
nak tiszteletbentartásától. Ami
kor népünket hazafiságra ne
veljük, egyben arra is nevel
nünk kell, hogy tiszteljék más 
népek szabadságát, nemzeti 
hagyományait. Különösen fon
tos ez igazgatóságunk terüle
tén, ahol több állomásunkon 
németajkú és horvát nemzeti
ségű dolgozók is vannak. P,4-t
szervezeteink munkájának kö• 
szönhető, hogy ma már nyoma 
sincs a valaha oly gyakori so-

vinizmusnak és a legteljesebb 
egyetértésben dolgoznak együtt 
a különböző nemzetiségű mun
kások, 

A hazaszeretet 
elválaszthatatlan 

a Szovjetunió szeretetétől 

A hazafiságra való nevelés 
egyet jelent a Szovjetunió és 
a népi dekmokráciák szerete
tére való neveléssel. azok ered
ményeinek ismertetésével.. A 

Szovjetunió sze·retetére nevel a 
szovjet munkamódszerek, mun
katapasztalatok elterjesztése, 
a kommunizmus győzelmes 
építésének tudatosítása. A 
Szovjetunió sikerei lehetővé 
teszik, hogy népünk maga előtt 
lássa a szocializmus, a kom
munizmus rag-y-0gó távlatait. 
Dolgozóinkban hatalmas ér
deklődés van a Szovjetunió 
eredményej iránt, Nemrégiben 
a Szovjetunióban tanuló ösz
töndíjas diákok tartottak be
számolókat a szovjet nép sike
reiről. Az elvtársakat számtalan 

kérdéssel ostromolták a vasu
tasok, különö;;en a fiatalokat 
érdekelték a Szovjetunió ered
ményei. Szombathely fűtőházá
ban például a kérdések özöné
re alig izyőzött válaszolni az 
előadó. Ezek a be�zámolók elő
segítették, hogy vasutasaink 
megértsék: megtisztelő feladlLt, 
hazafias kötelesség a Szovjet
unió munkatapasztalatait ha• 
zai vonatkozásban alkalmazni. 

Párt- és tömegszervezeteink, 
az Ifjúsági Nevelési Tanács 
minden eredménye a haza 
iránti szeretet elmélyítésében, 
a termelési eredmények állan
dó emelkedését biztosítja. A 
hazafias nevelés, a népért ér
zett felelősségtudut, mozgósít a 
tervek teljesítésére és túltelje
sítésére, a párthatározatok ma
radéktalan végrehajtására. Ép
pen ezért a kommunisták egyik 
legszebb és legfontosabb fel
adata a vasutasokat szocia
lista hazafiságra nevelni. 

A csehszlovák és magyar vasutas fiatalok 

barátságának újabb á llomása 

Írta: Czimma János, a vat,,ut politikai íőosztály a6it. prop. osztályának mb. vezetöje 

Abban a nagyszerű élmény- ban a szocialista rendet. 
ben volt részem, hogy a szol- Ottartózkodásunk alatt sok 
noki Közlekedési Egyetem 50 vasúti üzemet, pályaudvart 
tagú diákküldött�ével tizen- látogattunk meg, ezek mind 
négy napot tölthettem a baráti nagyszerűen dolgoznak: és ki
Csehszlovák Köztársaságban. elégítik a köztársaság népgaz-

Az augusztus 18-tól 31-ig daságának velük szemben tá
terjedő tanulmányút alatt meg- masztott igényét. Nemcsak, 
ismertük a csehszlovák nép hogy mindent elszállítanak, 
életét, nagyszerű munkáját, hanem állandóan szem előtt 
hatalmas békealkotásainak tartják a gazdaságos vasúti 
egy részét, amelyek híven bi� szállítás összes követelmé
zonyítják a testvér nép azon 

I 
nyeit, küzdenek a szállitás ön

elhatározott szándékát, hogy költségének állandó csökken
felépíti, meg,alósítja hazájá- téséért. 

Csehszlovák barátaink sikerei 

Küldöttségünk minden tag- nélkül kerül a 3000 lóerős vil
ját örömmel és lelkesedéssel lamos mozdonyokkal vontatott 
töltötték el csehs.zlovák bará- 60 tonnás önürítő vasúti ko
taink sikerei. Nem egyszer el- csíkba, hogy azok elvigyék a 
ragadtatással beszélgettünk telephelyről. 
egymás köz'ött is a modern vas- Legérdekesebb és leglenyü
úti technika, a nagyszerű moz- gözőbb talán az volt, hogy ezt 
donyok és kocsik, a jól karban- az óriási mechanizmust egyet
tartott felépítmények, hidak len vezérlő asztaltól egy fő
és egyéb vasúti létesítmények 

I 
diszpécser irányítja, aki a, táv

láttán. Oszinte örömet okozott csőtől kezdve a rövidhullámú 
mindnyájunknak, hogy va.-5utas rádió adó-vevő készülékig 
barátaink hazájuk tíz szabad minden értekezést eszközt 
esztendeje során milyen jelen- igénybe vehet munkájához. 
tős sikereket értek el. Műszerei azt is mutatják, hogy 

Meglátogattunk más, a vas
úti közlekedéssel szorosan ösz
s.zefüggő üzemet is. Igy pél
dául a pilseni „Lenin" gőz
és villamos mozdonygyárat, 
ahonnan a vasutat évről évre 
ellátják a legfejlettebb tech
nika alapján készült teher- és 
személyvonati mozdonyokkal. 
Itt gyártják a csehszlovák 
ipar remekét, a BO-BO vil
lamosmozdonyt is, amely a 
mi BO-CO-nkhoz hasonló jól 
bevált mozdony és már meg
kezdték sorozatgyártását. 

Lenyügöző Játvány volt a 
köztársaság északnyugati ré
szén elterülő hatalmas Most-i 
szénbánya. Qt-hatezer kalóriás 
barnaszenet fejtenek itt nyilt
színi fe,itéssel. A teljesen auto
matizált üzemben ismeretlen a 
csákány és a lapát. modern 
ekszkavátarok százai távolít
ják. el a. szén fölött lévő több 
emelet maga.s földréteget és 
fejtik k• a kincset érő szenet, 
amely emberi kéz érintése 

az egyes ekszkavátorok üzem 
közben mennyi áramot fo
gyasztanak, tehát gazdaságo
san dolgoznak-e. A fődisz
pécser irányítja elektrodina
mikus berendezéssel a: vasúti 
szállítást is. 

A moravska osztravai 

Küldöttségünk a prágai kul
túrpark egyik szabadtéri szín
padán közös műsort adott a 
csehszlovák vasúti főiskola 
kultúregyüttesével. Négy ének
számunk és egy táncszámunk 
nagy sikert aratott. De a lel
kesedés akkor volt a legtelje
sebb, mikor az előadás végén 
a magyar és csehszlovák fia
talok együtt elénekelték a 
DISZ-indulót. 

Otunk során ellátogattunk 
Karlowy-Varyba, a gyönyörű 
üdülőhelyre is. Láttuk itt -
csakúgy, mint nálunk -, hogy 
a grófok és gyárosok egykori 
palotái, üdülőházai, a dolgozó 
nép tulajdonába kerültek, A 
szocialista építómunkában ki
tűnt csehszlovák és a többi 
népi demokratikus ország dol
gozói töltik itt szabadságukat, 
gyűjtenek új erőt a munkához. 
Igen sok magyar dolgozóval is 
találkoztunk, akik áradozva 
beszéltek a gyönyörű üdülő• 
helyről és a vendéglátók sze
rető gondoskodásáról, figyel• 
mességéről, amellyel őket kö• 
rülvesz:k. 

A n1agas Tátrába vezetett 
ezután útunk, itt festői széIJ
ségű hófedte csúcsok lábánál 
épült, minden kényelemmel el• 
látott üdülőben töltöttünk négy 
felejthetetlen napot. Oldalakat 
lehetne írni a sok gyönyöru 
látványról - és még sem sike• 
rülne eléggé érzékeltetni azt, 
amiben részünk volt, amikor 
a 2663 méter magas Sztálin
csúcs, vagy a tengerkék színú 
tükörsima vizű Poprádi-tó 
megtekintésére kirándultunk. 

Az ő munkájuk a nép boldo
gulásáért folytatott harc. Az ő 
példájuk elterjesztése fontos 
eszköz a hazafiságra való ne
velésben. A vasutas pá:rtsze-rve
zetek a kiváló dolgozók példá
jának elterjesztésével, a vas
utas dolgozók százait és ezreit 
nevelhetik a nép iránti hűség
re, a társadalmi rend, a népi 
demokratikus állam szereteté
re. A hazafias nevelés elősegíti, 
hogy a dolgozókban kialakul
jon a munkához való új vi
szony, amelyet leghívebben és 
legközvetlenebbül a kimagasló 
termelési eredmények biztosí
tanak. 

Kommunisták a technika fejlesztéséért 

Klement Gottwald Vaskom
binát (a felszabadulás után 
épült, hasonlóan a mi Sztálin
városunkhoz) a maga nagy 
terveivel, kokszoló műveivel, 
gyáraivaI szintén rendkívül 
érdekes és fölöttébb tanúlsá
gos látvány volt számunkra. 
Meggyőződhettünk saját sze
münkkel arról, hogy a szocia
lista iparosítás, a nehézipar 
elsődieges fejlesztése - épp
úgy, mint nálunk - az egész 
csehszlovák dolgozó nép leg
bensőbb ügye. E hatalmas 
békelétesítmények, amelyeket 
a baráti nép, kommunista 
pártjának vezetésével épít élő 
bizonyítékai annak, hogy a 
szocializmus rendje messze 
fölötte áll mindannak, amit a 
régi burzsoá köztársaság egy
általán képes volt elérni a 
múltban. 

Tanulmányútunk során min
denütt nagy szeretettel fogad
tak bennünket. Barátaink me
legen érdeklődtek országépítő 
munkánk eredményei, prob
lémái iránt és készségesen el
mondták saját tapasztalatai
kat. A két egyetem ifjúsága 
megismerte egymás életét, ta
nulmányi kérdéseit és a veu>
tők több kiadós eszmecserét 
folytattak az egyetemi párt- és 
ifjúsági munkáról, valamint a 
kulturális, sport, stb. tevé
kenységről. Ezek a megbeszi>
lések mindig hasznosak voltak 
és megfeleltek a tapasztalat
csere, az őszinte elvtársi segít
ségnyújtás minden követelmé
nyének. Sok diák kötött s1.e
mélyes barátságot és ígérte 
meg egymásnak, hogy a jövő
ben rendszeresen levelezni 
fognak. 

Az Északi Járómújavító XII. 
, 

res ez a részleg aZért is, mert 
osztályának gazdasági vasúti itt nemcsak javítások, hanem 
részlege az üzem legfiatalabb, új gyártmányok, gazdasági 
de leghíresebb munkahelye. motoro.svontatók !készülnek, 
Hírét a járóműjavítón belül amelyek exportunk segítségé
annak köszönheti, hogy a má- vel eljutnak még a távoli Ko
sodik negyedévben a munka- reába is. Most egy újabb kons
verseny első helyezettje lett és trukció sorozatgyártására is ké
itt őrzik a legjobb újítóknak szülnek: vágánytehergépkocsi
járó vándorzászlót is. De hí- kat fognak gyártani. 

A vontatók jobbá, olcsóbbá tételéért 

Ipari életünkben országszer- zött és néhány hónapja újító
te előtérbe került a műszaki komplexbrigád alakult egysze
fejlesztés ügye. Erről tárgyal- rű munkások, technikusok, 

A partszervezet nak egyszerű munkások, párt- mérnökök és művezetők rész
tagok és pártonkívüliek, gaz- vételével. A brigád az elmúM 

legszebb feladata dasági vezetők, mérnökök és hónapban 34 újítást adott be, 

Minél jobban elmélyül a vas- technikusok. Természetes, melyek közül kettő 50 OOO Ft 

utasokban a hazaszeretet, a hogy itt a GV-osztályon is az megtakarítást eredményezett. 

párt iránti hűség, annál jobban utóbbi idöben behatóbban fog- A pártszervezet éberen őr-
gyarapszik, er"-"-'i·k vasutunk lalkozik a pártszervezet a mű- köd . .  1 ,. . · ·t ·  k t 
is gazdaságila� politikailag. szaki fejlesztéssel, széleskör- azo���u:,����:�r 

u
�/��

A pártot szeretn� a pártot vé- ben vitatják a kommunisták. ményezte, hogy a vontatók ma 
deni tehát szorosan hozzátar- és pártonkívü.liek, hogyan le- már szinte minden munkacik
tozik a szocializmust építő tár- het gyorsítani és olcsóbbá ten- lusban fejlettebb munkamód-
s--'-Z . na ··nk 'h 

ni a motorosvontatók gyártá- szerekkel készülnek, mint a 
= mi re u szeretete ez. sát. Pártvezetőségi ülésen és 

A párt, a haza szeretetére való taggyűlésen is többízben be-
kezdet kezdetén. Mégis elő

nevelés szorosan összefügg az széltek már erről a témáról. 
fordult, hogy Ligeti Rudolf, 

éberségre neveléssel. Az igazi Tusnádi Ferenc és Bék, János 

hazaszeretet elképzelhetetlen Az egyik taggyűlésen hang- a GY-vontató nyírható homlok-
az ellenség gyűlölete. a kárte- zott el először az a javaslat, ablak megoldását szolgáló újí

vők leleplezése nélkül. Az hogy a műhely előtt, OH- tása hónapokig hányódott a 

éberségre nevelés különösen a anyagok felhasználásával, ké- bürokrácia karmai között A 

határ- és határhoz közei eső ál- szítsenek egy kitérőt, mely le- népnevelők - akik nemcsak az 

lomások pártszervezeteinél ért hetővé teszi, hogy az alváza- újításra bíztatnak, hanem figye
el jelentős eredményeket az kat kitegyék a sínekre és ez- lemmel kísérik az újítások eor
utóbbi években. Bizonyítja ezt zel meggyorsulna az egész sát is - jelentették az esetet 

Porpác, Vönöck, Kenyeri és gyártási folyamat. A javaslat a pártszervezetnek. A párt 

Bük állomás dolgozóinak pél- azóta megvalooult és jelentő- közbe'épésére nemrégiben be

dája, akik felháborodottan ad- sen nőtt az üzemrész termelé- vezették az újítást. 

ták át az- imperialisták lég- kenysége. De a pártszervezet nemcsak 
gömbbel terjesztett rágalmazó I A motoros vontatók jelenleg az újításokkal törődik. A leg
röpcéduláit az illetékes hatósá- túlzottan magas önköltséggel utóbbi vezetőségi ülésen, mely
goknak. A hazaszeretet kifeje- készülnek. Ez elsősorban ab- re meghívták Sarbó Tamás 
zője az a lelkes munka is, me- ból adódik, hogy a járómúja- mérnököt és Romhányi Ferenc 
lyet a Szombathelyi Járómű- vító nincsen kellően berendez- művezetőt is, azt tárgyalták, 
javító fiataljai végeznek a ve új vontatók sorozatgyártá- hogy mi okozza a hóvégi haj

Magyar Önkéntes Honvédelmi sára. Ez a körülmény széles rát. Az ülés végén a pártve

Szövetségben. A diszisták lel- teret nyújt az újítók számára. zetőség azt a pártmegbízatást 

kiismeretesen fejlesztik honvé- A párt ' népnevelői éppen ezért adta Sarbó elvtársnak, hogy 

delmi ismereteiket élénk mun- agitációjuk során azt magya- dolgozza ki, milyen átszerve

kát végeznek a lö�ész, eitóer- rázzá!"; a technikai sz_ínv.��l zése-k, munikafolyamatváltozta

nyős és motoros szakkörökben. emelese ne1!1csak a men:okoJc tások, músza!kl fejLesztéseik 

A MÖHOSZ fiat.aliainak neve- fela_data: il!!n'!e� dolf!_ozo !!ő- szültségesek ahhoz, hogy meg

lésére nagy figyelmet fordíta- segitheti • u3{�asa�� otleÚ;Íve! szűnjön a hóvégi hajrá és a 

nak a pártszervezetek vezető- a_ vontatok :,abba es olcsobba terv dekádról dekádra te!jesít-

ségei. 
tételét. hető legyen. 

A hazaszeretetre nevelésnek A kommunisták szava vissz- A pártszervezet a műszaki 
1zámtalan módszerét alkal· hangra talált a dolgozók kö- fejlesztés számos kérdésével 

törődik. De meg kell vallani 
hogy van számos olyan pro� 
léma, amellyel eddig nem so
kat foglalkoztak a népneve
lők. Keveset beszéltek például 
arról, hogy az új, a fejlődő 
technikát csal, az tudja ki
használni, aki érti azt. Nem 
nagyon biztatták önképZésre. a 
műszaki könyvtár használatá
ra a dolgozókat. Nem beszél
nek arról hogy milyen felelős
séggel tartoznak a dolgozók az 
Északi Járműjavító, a ma
gyar ipar hírnevének. Gyárt
mányaik a határon túl több
ezer kilométerre is elkerülnek. 
Egyetlen rosszul összállított 
gép, egyetlen kalapáccsal be
vert csavar, minden gondatlan 
munka egész országunkra vet 
rossz fényt. 

Rövidesen megkezdődik az 
új vágány-teheqlépkocsik soro
zatgyártása. Erről is kevés szó 
esik még. Pedig a gyártásra 
való jó felkészülés a forrása a 
további sikeres eredmények
nek. Magyarázzák meg a nép
nevelők: minden dolgozónak 
lehetősége van arra, hogy a 
maga munkaterületén előké
szítse az új vágány tehergép
kocsi gyártásának sikerét. 

Kedves vendéglátóink, a prá
gai vasúti főiskola tanári kara 
és ifjúsági szervezetének el
nöksége gondoskodtak arról is, 
hogy a hatalmas üzemek mel
lett megismerhessük a köz
társaság legszebb tájait, gaz
dag történelmi múltját mű
emlékeit, amelyekben különö
sen Prága gazdag az építő
művészet remekeinek és a mű
emlékeknek nagy számával. 

Prága gyönyörű varos az 
Oltava folyó két partján. A fo
lyót kő- és vasbeton hidak 
ívelik át vagy nyolc helyen. 
Legrégibb közülük a IV. Ká
rolyról elnevezett XIII. szá
zadban készült híd amelyet 
�el_jesen eredeti �akjában 
or1ztek meg és gondosan 
restaurálnak. Prá�a dolgozó 
népe joggal büszke ősi szép 
városára. Ugys-zólván minden 
lakója ismeri a város törté
netét 

Különös öröm volt számunk
ra, hogy csehszlovák OO'Tá
tainkkal együtt ünnepelhettük 
meg Prágában az első cseh
szlovák vasutasnapot. Jóleső 
érzés volt látni, hogy Prága 
népe milyen szeretettel veszi 
körül ezen a napon vasutas 
barátainkat. 

RendlcívUI has-znos, 
élményekben 

gazdag út volt 

Kedves és megható emlé
keink vannak sok helyről, 
ahol a küldöttség tagjai mel(
ajándékozták hazulról vitt 
emléktárgyakkal és jelvények· 
kel vendéglátóinkat, cserébP 
ugyancsak hasonló emlékeket 
kaptak tőlük. A két egyetem 
ifjúságának baráti találkozó
ján például megkaptuk a cseh
szlovák vasúti főiskola kiváló 
tanulóinak jelvényeit. A mieink 
rögtön elhatározták, hogy ver

senyre kelnek itthon, ki fo,g 
jobban tanulni, kiké lesznek a 
szép jelvények. Vendéglátóink 
sok sikert kívántak a verseny
ben részveyőknek. 

A TÁTRA-MŰVEKBEN 

Utazásunk mindnyájunk szá
mára rendkívül hasznos és él
ményekben gazdag volt. Sokat 
láttunk, tanultunk, itthon 
m indennek hasznát vesszük, A 
tizennégy napos túra tovább 
erősítette a népeink közötti 
barátságot, elsősorban a két 
ország vasutasainak együtt
működését, elősegítette egymás 
problémáinak megismerését. 
Olyan leendő vasüti mérnökök 
ismerték meg egymást és kö
töttek barátságot, akik egy-két 
év mulva a határállomásokon, 
vagy másutt fogják szolgálni a 
két ország vasútjának együtt
működését, ma,gasabb szín
vonalra emelését. A két egye
tem fiatalsága és szerve1.etei, 
valamint tanári kara közelebb 
kerültek egymáshoz. A jövő
ben rendszeresen fenntartjálc 
a kapcsolatot és biztosra ve
hető, hogy ennek eredménye
ként tovább javul a tanul
mányi színvonal. Mindkét or
szágban képzettebb, szélesebb 
látókörű vasúti mérnökök fog
ják szolgálni majd a szocia
lista rendszer megteremtésé
nek ügyét. A két baráti ország 
dolgozó népeinek javára és 
további felemelkedésére, 

� �seh�2lcvctki.�i Tát,:a-Művek kényelmes, korszerüen berendezett 
ujtopusu s�eme,ykocs,kat gyárt. Képünkön a CAl•soroutú kocsin 

az utolsó simításokat végzik. 
(Csehszlovák T. 1, k6pszolqálata.) 
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A váltó- és vágányelleniirzés megtartása - törvény! Három síktolatási ankét haszna és hiányoss'ága 
A váltók és vágányok ellen

Ól zése a vonatok bejárása előtt 
- ez a forgalmi dolgozók egyik 
legfontosabb. legnagyobb fi
gyelmet igénylő kötelessége. 
Néhány embernek a figyelmes, 
odaadó szolgálattételén múlik 
a vonatok biztonsága. Az em.. 
beréletek ezrei, a népvagyon 
milliós értékei vannak rábízva 

a váltókezelők. térfelvigyázók, 
forgalmi szolgálattevők éber
ségére. 

A 80--100 kilométeres sebes
séggel !haladó vonatok rendes 
ftf<kútja 800-1000 méter. Ennyi 
távolság kell alhhoz, lhogy a 
vonat meg tudjon állni. De a 
mozdonyvezető a váltók helyes 
állásáról csak alig néhány mé
terrel a váltók előtt győzödJhe
tik meg, ugyanez áll a vágá
nyok áttekintésére is. A moz
donyszemélyzet telhát majdnem 
kizárólag az állomási személy
zetre van bízva, akik a szerel
vény biztonságos belhaladását 
biztosítják, 

Angyalföldön betartják 
"az utasítást 

Budapest-Angyalföld állomás 
dolgozói jól látják el ezt a fel
adatot. Az állomás területén 
jelenleg építkezés folyik, a 
Béke úti felüljárót építik a 
hidászok, ezért az első Ihat vá
gányt jelenleg csak csonkavá.'.' 
gányként !használhatják. A vo
natok fogadása azelőtt a har
madik és negyedik vágányon 
történt. most a vonatfogadás 
áttolódott a hetedik és nyolca
dik vágányra. A régi fogadó-
vágányokon lehetett egyidőben 
Rákosrendező irányába be- és 
kijárni. Most keresztezés ese
tén az ellenvonatot a jelzőnél 
fel kell tartóztatni. Az állomás 
összes váltói kulcsos biztosítá
súak. Az őmelyektől távol 
vannak a váltók és az érkező 
\·onatoknak rövid a menetide
j ük. Ezért a váltókezelőknek 
gyorsan és pontosan el kell vé• 
gezni a vonatfogadással kap
csolatos teendőket, ihogy a vo
natokat ne kényszerüljenek a 
jelzőnél megállítani; 

Amikor a térfelvigyázó meg
!kapja a bejárati értesítést, ezt 
közli a váltókezelővel. A váltó
kezelő kimegy a térre és a ka
pott utasításnak megfelelően 
álli tj a a váltókat és azokat 
kulccsal lezárja. A kulcsokat a 
váltókezelő átadja a térfelvi
gyázónak, aki miután összelha
sonlítja a lezárási táblázattal, 
beakasztja a kulcsokat a szek
rénybe, azt lezárja és a szek
rény kulcsát zsebreteszi. Csak 
ezután értesíti a térfelvigyázó 
a forgalmi szolgálattevőt, hogy 
a vonat. bejárhat. 

Ahol semmibeveszik 
a törvényt 

Rendkívül fontos, hogy min
den körülmények között pon
tCJsan betartsák a forgalmi doL 
gozók az F2-es utasítás minden 
pontját. Ha így tettek volna 
augusztus 29-én Hort-Csány
ban, akkor nem történt volna 
baleset. Azon a napon a 
9530-as munkásvonat a párat
lan számú vonatok helyes vá
gányára futott ki, mert Ludá-
1ri;i MiMly szolgálattevő váltó
őr rosszul állította a 3. számú 
v:.\Jtót. Egyedül tartotta a 
kulcsegyeztetést, mert Szabó 
Emő beosztott váltóőr ezalatt 
:::ludt a szolgálati !helyén. Au
gusztus 17-én Selypen a 367-es 

<zámú vonat „szabad" állású tésre ítélte, mert Vámosgyörk 
védő.ielzö mellett a 27 kocsival á:tomáson a 459/c vonat előtt 
foglalt vágányra járt be és be- elmulasztották a szabályos vál
leütközött a kocsisorba. A pá- tóellenőrzést. Sőregi nem ellen_ 
Jya és a járművek megrnngá- őrizte a 15-ös számú váltó 
lódtak. Kovács János szolgálat- egyenes állását. Tóth László 
vezető váltóőr rosszul zárt le forgalmi szolgálattevő pedig 
és a kulcsokat nem egyeztette hibásan ellenőrizte a váltóke
össze a lezárási táblázattal. A7- zelőket. Gedei nem állította a 
állomás páratlan oldalán a 9-es váltót és munkáját senki se-m 
számú váltó kitérő állásban ellenőrizte. 
állt és ezt a váltóőr! sze11_:ély� A vasútvonalakon napJainkzet . nen: �!lenőrizte. R:.ovesi 

\ 
J:,an lázas munka folyik az ósz1 Istvan valtoor :1 teret felulete- forgalom sikeres Iebonyolítá

sen tekmtette at� szabályt�la- sáért. Meg kell értenie minden 
nul ta�totta a vagányv1zsgala- vasutasnak, hogy az utasítások 
tnt, ez.ert n� vette észr_7. ho_gy pontos betartása kizárja a bala": �-os .:"álto helytele�ul all. esetek lehetőségét, ezért minHibát kovetett el I!!és Antal dent el kell követni az utasfforgalmi szolgálattevő is. aki a tás szerinti feayelmezett munbeosztott váltóőrtól is elfogad- ka érdekében."' Ezzel vasuta
ta a „szabad" jelentést. -,aink családjukat is védik, el• 

A miskolci közlekedési bíró- kerülik a mérhetetlen bajt és 
ság Sőregi Ist'l/ánt 10 !hónap, keserűséget, ami árnyékként 
Gedei Imrét 6 hónap és Tóth követi a baleseteket. 
Lászlót 9 lhónap börtönbünte- B. I. 

Két hete helyszíni riport
ban számoltu..'1.k be a Debre
cen állomáson megtartott, be
mutatóval összekapcsolt sí:k
tolatási ankétról, amelyen a 
legkiválóbb kocsirendező bii
gádok mutatták be a megál
lás nélküli szalasztásos lökés
sor ,zattal végzett tolatási 
módszert. Azóta hasonló an
kétot rendeztek Budapest
Józsefváros áZlcmuíson és Ta
polca áUomáson az új mód
szer elterjesztése érdekében. 
A három ankét tapasztalatai 
alapján megállapítható, hogy 
a részvevők a látottak és 
hallottak után azzal a meg

győződéssel távoztak, hogy 
a vasúti techn.o!óg-i,a fej!,esztése 
érdelkében. minden állomáson 
sziikség van „a megállás nél
küli szalasztás lökéssorozat-

tal" elnevezésű síktol,atási I 
tolatási módszert. Többen hl

módszer alkalmazására, ami- vatkoztak a nem kielégító 
re az F. 5. számú utasítás kö- Jej�zonyok,:a. A� ilyen ki• 

telezi is a dolgozókat. A rész- f�g.ast keresoknek _igen h�_lyes 
_ • - •1 választ adott Toth Gyorgy vevok m��gyo�t:k arro • elvtárs, a 8. szakosztály dol• hogy az UJ tol�tas, . m?dszer gozója, amikor azt mondotta, 

a munka megkonny1téset, a hogy amilyen a helyi adott
tolatásra fordított idő megrö- ság, olyan mértékben kell al
vidítését jelenti, továbbá a kalmazni a módszert, de egy 
tolatás tervszerű elvégzését, biztos: igen kevés az olyan 
hiszen alapvető feltétel a szét- állomás, . ahol„ 11;e Lehetne al◄ 
. d .• d " l gy helyes ló- kalmazm a. 1okésSY1"0za.tos to-1en ezen o e e e 1,atást 

készítése. Az ankét rész-
vevői meggyőződtek arról is, ,Az _a�kétdk m_egrendezésé• 
hogy az úgynevezett kiakasz- nel kivaló i:nunkaJ �égzett a 

tó dorong alkalmazása nem- szom�at}1elyi, a_ pecs!, !1 deb-
. .. . . . recem es a miskolci 1gazga-csak a tolatast r?v1_dít1_ i_ne�. tóság. Nem lehet elmondani 

de a dolgozó testi epseget IS ezt a szegedi, de különösen ü 
védi. budapesti igazgatóságról. A 

Persze akadtak, akik állo- budapesti igazgatóság úgy lát
másuk helyi adottságaival in- szik nem tulajdonított fon

tosságot a Budapest-József• dokolták, hogy nem alka!- város állomáson megrende• mazhatják a lökéssorozatos zett ankétnak, mert nem 
-------------------------------------- fordított kellő gondot anMk 

Mellékvonalaink problémái sem lehetnek mellékesek 
megszervezésére. Az ankéton 
nem jelent meg sem a for
galmi, sem a vontatási osz
tály vezetóje. Hiányos volt az 
élenjáró dolgozók mozgósítá
sa iS. 

Négy évvel ezelőtt még nem Arra törekszünk 
kanyargott itt vasút. a délnóg- mondja búcsúz◊ul az állomás
rádi dombok között meghúzó- főnökhelyettes -. hogy ebben 
dó Váckisújfalu lakosságának a hónapban minden tényeZÖ
négy kilométert. a kisnémedi- nél elérjük az élüzem-színtet. 
eknek pedig 10 vagy 15 kilo-- Különösen a kocsitartózkodási 
métert kellett itYalogolniol,. egységidőt kell csökkente
amíg a legközelebbi vasútállo- nünk. a többi tényezőnél már 
másra, Galgamácsára, vagy „egyenesben" vagyunk. 
Vácrárót?-a értek. De talán 

még többet jelentett az aszód- Galgamácsán, a vonal első 
váci vasútvonal 1951. október jelentős állomásán Petrás elv-
23-i megnyitása a teherforga- társ. állomásfőnök azzal a ki
lomnak. Addig ugyanis a Szob jelentéssel kezdi. hogy az 
felé irányuló exportszállítmá- aszód-váci vonal tulajdonkép
nyokat, Borsod ipari termé- pen fövonalnak számít. ami a 
keit. a híres hevesi gyümöl- terhelést illeti. Bármilyen so
csöt. dinnyét előbb Budapestre rozatú mozdony számára jár
kellett vinru, ott két pá!yaud- ható, azonban a mozdonyveze
varon is rendezni, amíg vég- töknek jobban kellene élniök 
re elindulhatott a határra. a túlsúlytovábbítás lehetósé-

. geiveL Aszódon éppen a selypi cu- . . . 
korgyár megbízottaival tárgyal � allor_.;s naizytengelys�a-
az állomásfőnök helyettes. Itt 

1
1;1u_ vonatok bef�gadasara 

gyűlik össze egész Nó"rád 
epult s ezt az adottsagot nem-

• • 

0 csak Galgamácsa. hanem cukc:,r�épaia . . � balassagyar- Aszód is kihasználja, r;ok ele-mati es a vac1 vonalról. Ha · ·tt t · 1 · Az áll · 
teljes erővel megindul a cu- gyet 1„ aro ia; • omas 
korrépaszállítás, egyedül a vá- mé�. tobb s7g1tséget tudna 

· 
1 ·1 · k •t • nyu1tani Aszódnak. ha meg-c1 vona _ro napi e repavo- épülne az a vágánya is. ame-natot varnak. lyet a vonal építésekor terv-

- A szeptemberi termelési bevettek. 
értekezleten részletesen meg
beszéltük a . cukorrépaidény 
megnövekedett feladatait -
mondja Tompos elvtárs. állo
másfőnökhelyettes. - A leg
fontosabb, hogy a vonali állo
mások egyenletesen küldjék a 
répát. a rendszertelenül, vagy 
tömegesen érkező répa ne aka
dályozza a többi szállítást, ami 
szintén emellcedést mutat. A 
nó'{rádkövesdi kőbánya mind 
több irányvonatot küld Szol
nok felé. majdnem minden 
nap van egv szobi gyorsteher
vonatunk, amely a hevesi ex
portdinnyét szállítja. ezenkí
vül � gabona- és szénvonatok. 
A váci vonal iaen jól dolao
zik. ha a balassagyarmati és a 
váci fűtőház megfelelően biz
tosítja a ,gépeket, semmi fenn
akadásunk nem lesz. 

- Sok gondot okoznak vi
szont a kocsiátrakások. A ba
lassa<'varmati vonalra gyak
ran küldenek olyan kocsikat. 
amelyeknek nagyobb a ten
gelynyomása az engedélyezett
nél. Van olua.n 'IUIP, hornJ öt 
kocsit ke!Z átraknu.nk. A fel
adási állomások ezzel a gon
datlanságukkal nagy kárt 
okoznak, hiszen romlik a ko
csiforduló-idő. az átrakásnál 
rongálódik a szállítmány. 

A forgalom itt is állandóan 
erősödik - mint az állomás
főnök elvtárs mondja -, a 
feladási állomások mindiob
ban felfedezik ezt a Szob felé 
vezető rövidebb útirányt és 
több elegyet küldenek errefe
lé. A nógrádkövesdi bányának 
is megnőtt a kocsiszükséglete, 
naponta 200--250 kocsit kül
denek a bányába. illetve hoz
nak le onnan rakottan. A kő
vonatok gépét Jegtöbbször 
Galgamácsán cserélik. mert 
innen már nagy gép továbbít
hatja a vonatokat. akár Aszód. 
akár Vác irányába. 

zetnék a forgalmi vonalokta
tást is. Ez bizonyára erősítené 
a fegyelmet. amely jobbára 
csak külszínes, miután az álJo_ 
máson sem párt- sem szak
szervezeti munkáról, de rend
szeres politikai oktatásról sem 
lehet beszélni. 

* 

A vonalon tett látogatásunk 
arról beszél, hogy a kÍs állo-

mások is megértették: az őszi 
forgalomban minden csavar
nak a helyén kell lennie. De 
aiTól is meggyőződtünk, hogy 
ezek a becsületesen dolgozó 
kis állomások igen sokszor 
nagyonis „fővonalon kívüli
nek" érzik magukat, mert a 
szakmai, politikai és szakszer
vezeti szervektől IegtöbbsZÖr 
nem kapják meg a kelló se
gítséget. 

Az ankétok részvevői kö
vessenek el mindent, hogy ta
pasztalataikat minél szélesebb 
körben terjesztve. élenjárói le
gyenek a technika fejleszté
sét szolgáló UJ siktolatás! 
módszernek az őszi forgalom 
csatájában. 

-----------·---------
-----

A gazda szemével . . .  
Derűs embernek iSmeTik a 

vasúti főosztá!yon Nagy István 
elvtársat. Ezért volt furcsa, 
hogy a múlt hét egyik napján 
bc.rús tekin.tettel fapadot:. 
Még annak is, aki nem ismeri, 
csal, rá kellett néznie és lát-
1iatta. hogy ezt az embert vala
m·l feldúlta. valami bántja. De 
n.emcsak neki vo1t rossz kedve, 
haragosai, voltak d.olgozótársai 
i.s. Nyilván ,.fejmosást" kaptak 
- ez volt az első gondol,atom, 
de csak ennyit kérdeztem: 

- Megbántottak, Nagy elv
társ? 

Dühösen legyintett. 
- Ha csak megbán.tottak 

volna, de megrövidítettelc. Sr
ted!? - majd csodálkozásomra 
így folytatta - de nemcsak 
engem, téged is és ők.et is -
niutatott munkatársaira. Las
san lehiggadt és elkezdte me
sélni szépen sorjában azt, ami 
történt. 

- Ez a. nap is úgy indult, 
mint a t,öbbi. Sok munkával, 
:ie ez még sohasem rontotta 
r,edvünket, mert tudod - és 
rámutatott az asztalán. tornyo
suló iratcsomóra - vannak, 
!!.kik. csak aktákat látnak, pe-

:lig mi nem aktákkal fogl,alko
runk, hanem emberekkel. 

- Körülbelül 2200 foríntba 
'kerül köbmétere a fának, me
lyet ipari célokra. használnak 

És itt belekapcsolódott a. be- fel. Nem is szólva arról, hogy 
szélgetésbe Horán.yi István fáért valutát adunk. A 41 má-
ei1;társ. zsából legalább háromnegyed 

N' ·d· k a. utca za- l<löbmétert lehetett volna kivá-
. , - . inc: _i on z . 

l 

!ogatni, ami 1656 forintot je-1am figye,ni, de ma az en asz- !ent. Ezt mi eltüzeljük? 
talos fülem (mert asztalos volt 
Horány·i elvtárs a Landlerben) . Persze, Nagy és �orányi e!1'
különös zajra figyelt fel. Fát tarsak. 7:;m eng�dt;k, hogy tuz-

d · k l ·tt bl,ak k re rak3ak az ertekes faanyaobal�a . � i ".:° a , un got. Azonnal szóltak a. szakJ 
!1.l.att.es h,aba kerultem tavol a szervezeti bizottság elnökének, 
szakmámtól, a fa esésének Szabó elvtársnak. Szabó elv
hangjából is megismertem. mi- társ intézkedésére megkezdtéT; 
!yen anyagot dobtak le. Tölgy- 2 !a válogatását. őrült is Vörös 
fa. volt. Amint kiderüLt, az ács- Balázs elvtárs, a. főosztály asz-
1tdvari szel'tárból hoztak 41 talos-csopo·rtjának vezetője. 
1názsát belőle a főosztályra. Megállapította. hogy a külde
Akik szá!Utották, azt mondták, r;ié11y nagy részét használni 
.,hul!adékja" - ,.tűzret:aló''. Ss ,u.d-Ja. 
valóban, ahogy lerakták, hozzá És megindult, a· dolgozók 
is kezdtek felvágni. Ezen dü- felhívása nyomán, a hivatal03 
hödtünlc mi fel. Mert az ide>- oizsgál,at is. Hogyan kerülheJ 
szá!Utott „hulladékfának" leg- tett a vasúti főosztályra tüz"° 
alább 60-70 százalékát par- lóké nt az ipari célokra felhasz
kettának, hidrauliku.sok alá nálható faanyag? Ki felelős 
alátéttának és egyéb kisipari ezért? 
célolcra fel lehetett volna ha.sz
n.ální. A kocsijavító műhelyek
ben valóságos csemege az 
ilyen fa.. Ki hallott már ilyet! 
Igy herdálják a dolgozó nép 
vagyonát! 

Sajn.os a hivatalos vizsgálat 
nem adott válasZt ezekre a 
kérdésekre. Nem is igen adhaJ 
!ott, hiszen a vizsgál,at szerint 
a, fánnk mindössze csak 5-10 

százalékát lehet gondos váloga,
tás után ipari célokra felhasZ• 

E rdemes vasutasok nálni. 
Kinek van most igaza? Hoa 

rányi elvtársnak és társainak, 
a,kik a jó gazda módjára őr
ködnek a nép vagyona. felett 
va.g-y a. hivatalos vizsgálat meg
iiHapításának? Reméljük, rövl· 
desen választ kapunk erre az 
Anyagellátási I gazgatóságtó!. 

Folytatás. 1 kesfehérvár fth„ Lapos Pál m. 
. _ főcllenör Székesfehérvár fth . ,  B!· Tassi_ Jslván intez_o Zalaegers�eg, ró Sándor m. ellenör Hámán Ka· Erdei Ján_�s tntézo Oro�h�za a110· tó tth., Garai Zoltán m. ellenör más, Sebuk Géza intezö Békés· Celldömölk rth Darezsa! Ferenc c�aba -�llomás, _ Gittinger Tibor főmozdvez. Pé;;s rth., Abrahám fomtézo XL_ foosztály, Berecz Géza mozdvez. szeged !th., Alagi András m. fomkam�ster Nyiregy- Jenő főintéző J/8. A., szabó Fe• ház_a flh., Simon Jozsef m. föin- renc intéző 1/8. A .. Martini Jó• tézo, Pécs _rg„ Buda, Ferenc el: zsef Intéző Debrecen Ig„ Kudar lenor Celldomö/lc állomás,. Abonyi Pá.l intéző Székesfehérvár, Kassai F',renc vez. {oell. TataballY'!•fel- János intéző BP. Ig., Benkő Ist· so, Horváth Lajos m. fő•�téző 1/9 ván fötlszt Mi&kolc Ig. Bosnyák Edit szakosztály, Romanecz Janos vez. -----�·�� 

föell. Debrecen Ig.. Kriston Lu-

MŰSZAKI ERTELi\IISÉGÜI'\l{ 

A BENCZÚR UTCAI NAPKÖZIOTI'HONBA.� 

Az állomás 13 főnyi sze
mé;yzete jól helytáll a megnö
vekedett forgalomban. eizye
dül azt veszik  rossznéven. 
hogy a vonalfőnőkség, illetve 
az igazgatóság III. osztálya 
„babonás", mert a 13 főnyi 
létszámot következetesen meg
rövidíti : ha bárhol a vonalon 
helyettesre van szükség. gal
gamácsai forgalmi szolgálat
tevőt rendelnek ki. A három 
forgalmi szolgálattevő közül 
egy jelenleg is Gödöllőn van, 
ami azt jelenti. hogy az erős
forgalmú állomáson. ahol a 
jegykiadás, pénztárkezelés is 
a forgalmi szolgálattevó fel
adata. szinte már állandósult 
a 24/24 órás beosztás. Máskor 
viszont - például ha ruhael
látásról, esőköpenyigénylésröl. 
vagy a mozgó váltóőri szolgá
lat ellátására kerékpárkérés
ről van szó - nemigen veszik 
észre az állomást. A látszólag 
kicsiny, de nem teljesített ké
rések pedig. mint tapasztal
tuk, nemcsak a felsőbb szer
vek iránti bizalmat. hPnem az 
állomásvezető és a dolgozók 
közötti összhangot is lazitják. 

kács vez. szakmester I\liskolc 
TBKE, Póka Kálmán szakmes�er 
GyőnJ?yös Váltógyár, Kerti Hen
rik vez. föellenör. 1':p. Géptelep, 
Kribusz János vez. mks. Futel.it-í 
űV. Tolrnd, Mánya Antal ellenőr 
11:o. GépteJep, Dr. Keserü Bálint 
főtanácsos MAY Kórluiz„ Orgo
ván László kez. munks. FstelHű 
űV., Farkas Gyula Cüintézö Sztá-
1inváro.c:; állomás, Timár fslván 
főintéző Orsz. Tervhivatal, Sár
kány Ferenc felügyelő 1. Fi). 
�nyv.. Doma Sándor intézö Bp. 
Ter. Biz., Dr. Székely .Júnos ffi
tanácsos I/5 szakosztály, Lándor 
Ernő főintéző Bp. Ter. Biz„ 
Beöthy Andor m. tanácsos 1/7 
szakosztály. Nagy Józser vez. Cö
mérnők MA V Tud. Kul. Int., V(,gh 
Alfonzné Intéző Pol. Föoszt., Sza· 

A DOLGOZÓ NÉP MEGBECSÜLÉSÉT ELVEZI 

Hány ilyen bájos képet tudnánk közölni a sok-sok vasutas nap
köziotthon mindegyikéről, ahol a mi dráqa kis csöppséqcink bol
doq. önfeledt Játszadozással. pihenéssel töltik el azt az időt, amíg 
szüleiR: felelösséqteljes munkájukat végzik. Mlyen meqnyuqvás a 
vasut-as szülöknek, mikor látják: Jó kezekben vannak kicsinyeik 
az állam szeretö módon gondoskodik testi és szellemi fejlőd� 

sükröl. 
(Kov�cs Géza folv .) 

Vácrátóton búcsúztunk el a 
vonalt'.il. 

. -. Nincs különösebb prob- �gk�!� J!��
c

�
s 

f.J[!�1'zs�f·o�g: 
lemank - mondta Papp elv- recen ,JJ„ Veres Géza för·,ktúr-
társ,_. ál�o1;1�sfönökh�lyettes . • -:- 1 ��� ��io�i�fJl�vPt" Ti/:J:�:'. A. vac,:atot, ... valammt a s_zod1 Vadúsz Béla m. fötaniicsos J/7. 
fo!d��vessz?vetkezettel es a Baksa Ferenc felü,n,elö Pécs I_g,. 
ko25;�1 . .. tanacsokkal , igen .iól t�����c'm L�\f�má��\r01';;)i,. i;;::�� meger tiuk egymást, ugyhogy a v�z. tömémök Miskolc .J.J„ Koszmezőgazdasági szállítmányok tlch Agenor m. rötanúcsos 1/7. 
növekedése nem ért felkészü- Szabó János főintéző Pécs Ig., 
le�lenül . ?ennünket. Hasonló- �!;h

ál�';;;��: J��;,�� J:'J;11i"f��l{ci keppen JO az összhang Vác ál- Bo. Pol. Oszt„ Lörincz József fö
lomással és a váci fűtőházzal ellenör Bp.-Nyugat! pu., Somlai 
Az őszi forgalom feladataiba� Af'.Pád m. felügyelő Bp-Keleti pu., 

•t • . . . Many, Sándor vez. mks. Bp.-Nyu-nagy s1:g1 seget Jele_nt !1 ker_�s- 1tati pu., Békési János főintéző k�delm1 vonaloktatas; igen ud- 1/8„ Réger Dezsó felügyelő 1/4 . .  Vús lenne, ha ugyamgy beve- Jakab Ferenc m. főellenör Szé• 

Naqynevü vasútmérnökeink egylke Ertl Róbet"t elvtárs. a va$út• tervező �V iqa�qa!óJa. Kossuth•díjas mérnök, aki Lörinczi Endre Ko_ssuth•d1jas mernökkel eqyütt megalkotta a ferencvárosi több• s_zmtes páfyaudvart. Az újért, a technika fejlesztéséért. a szocia„ lista va�ú! me9tt:remtéséért harcoló műszaki értelmiségünket megbecsüli nép, a_llamunk és !eliet6séqet nyújt számukra, hoqy 
kifejthessék kiváló képességeiket. 

(Kovács Géza !elv.) 



• SZOCIALISTA VAS-0TtRT 

A közvélemény színe előtt 

- Ujíro ldállítás nyílt Buda
pest-Nyugati pályaudvar kul
túrvárótermében. A kiállítás 
reggel 8-tól este 8 óráig tart 
nyitva. 

Személyesen nem Ismerlek 
Puskás István tnozdonyvezető
gyakornok. Nem tudo!"' so
vány vagy-e vagy kövér, ha
jad fekete, vagy barna. érde• 
kel-e a színház, szeretsz-e ol
vasni, vannak-e álmaid, vá
gyaid? Nem ismerem sem kül
sődet, sem gondolatvilágodat. 
Nem is volt szándékomban. 
hogy írjak rólad, illetve írjak 
neked így nvíltan a közvéle
mény ISZine előtt. Mégis meg
teszem, mert úgy gondolom: 
nincs jogom hallgatni. kom
munista mivoltom követeli, 
hogy felelősséget érezzek ér
ted is, k i  fiatal vagy, alig 20 
éves és ta,gia vagy ifjúsá,.,i 
szövetségünknek, a DISZ-nek. 

A székesfehérvári fűtőház
ban hallottam rólad, a fűtőház
főnök említette nevedet, mint 
ol,yan DISZ-tagét, aki m 
érzi, hogy nemcsak jogok. ha· 
nem kötelességek is vannak a 
Világon. ,.őrök vasárnanns. 
nem lehet rá számítani", ezt 
mondják a fűtőházban. ha 
Puskás István neve szóbake
rül. Szomorúan mondják, mert 
sajnálnak, szomorúan. mert 
becsülnek. Talán furcsállod, 
hogy azt írom: sajnálnak és 
becsülnek. Pedig így van. 

Sajnálnak, mert okos fiú
nak, tehetséges embernek tar
tanak és az ilyen ember saj
nálatos látványt nyÚit a bo
rospohár mellett, hozzá nem 
illó társaságban. Sajnálni kell 
az olyan fiatalt, aki ünnepM
pokon két taMó és egy fél li
ter bor kedvéért nem jelenik 
meg a szolgálatba,n s ezzel kárt 
okoz munkatársainak. hazáiá
nak és magának is. Te csak 
a magad kárát látod és meg
vonod a vállad. Mit neked. 
hogy 150-200 forinttal keve
sebb lesz a boritékodban. va_<>y, 
hogy salakosnak osztanak be 
büntetésül néhány hétre. Fity
tyet hánysz az ilyesminek. hisz 
keresetedból csak magadra kell 
11:ondolnod. De - hidd el - te 
nem gondolsz magadra sem! 

1951 óta vagy a fűtőháznál. 
Nézz csalc körül. akikkel egy
korú vagy. akikkel együtt 
kezdtél dolgozni. azok már 
mind többre vitték, azok már 
azt számolják. hogy mikor 
mennek mozdonyvezető tanfo
lyamra. mikor fejezik azt be 
és lesznek önálló mozdonyveze
tők. És te? Mit látsz. ha azon 
az úton nézel előre. amelyen 
most m�indultál? Legfeljebb 
borospoharat. vagy ; , , Káló· 
czi János barátodat. aki fehér 
csapágyfémet lopott és kitették 
a szűrét. Ne érts félre. nem 
vádolni akarok. tudom. becsü
letes vagy. eszedbe sem jut 
hasonló. De az út. melyen meg
indultál. nem jó irányba ve
zet. A lejtőn nehéz megállni. 
& aminek ma még a gondola
tát is elutasítod - azt holnap. 
vagy holnapután a körülmé
nyek folytán megteszed. Káló
czi ijesztő példa. de a te szá
modra hasznos, ha még moot 
leszűrőd a tanulságait. 

Azt mondtam : sajnálnak és 
becsülnek. Most már talán ér· 
ted. miért sajnálnak. miért 
féltenek. miért beszélt veled 
már nemegyszer a fűtőházfó
nök és a DISZ--titkár. 

Megmag_varázom azt is. 
miért becsülnek. helyesebben 
- ,nikor becsülnek. Amikor 
azt mondták rólad. hogy •. örök 
vasárnapos. nem lehet rá szá
mítani". hozzátették - pedig 
kitűnő munkaerő! Esze éles. 
mint a borotva, fogékony. 
könnyen tanul és a mozdo
nyon úgy tüzel. hogy azt öröm 
nézni. Ha ez a fiú fennál[ a 
gépen. nincs az a kényes em
ber, aki kifogást találna mun
kájában. Emlékszel még. ami
kor Nagy Lajossal jártál a 
411--040-es gépen? Géped tisz· 
ta volt, mint a patyolat. Csillo
gott-villogott. öröm volt ránéz
ni. - Te tartottad rendben. 
Hányszor vettél saját pénze
den dörzspapírt, mert a kiuta-

lás elfogyott és te féltél. hogy 
fennakadás lesz géped karban
tartásánál? Régen volt? Csak 
egyetlen esztendeje. és azóta 
is, más gépen is megmutattad. 
hogy mit tudsz. hogy mit érsz. 

Most sem vagy rosszabb Pus
kás István és nem lehetsz lel· 
kiismeretlenebb sem. Tudja ezt 
rólad mindenki. Jó természe
ted van. meghallgatod és meg 
is fogadod az idősebbek taná
csát. Hallgattál annak idején 
Nagy elvtársra és ma is Sári 
Géza mozdonyvezetóre. aki 
félt és szeret téged. Csak egy 
a baj. te olyanokra is hall
gatsz. akik rossz tanácsot ad
nak. Mondd. miért hallgatsz 
rájuk? Felnőtt vagy, férfi vagy, 
el tudod már dönteni. hogy 
melyik tanács szolgálja elő
nyödet. melyik a hátrányodat. 
Még nem késő Puskás István 
- told el magad elől időben a 
borospoharat s csak akkor tán
colj, ha már mögötted a szol
gálat. Keress másik társaságot. 
találsz közvetlen közeledben 
is. 

Miért nem tartasz Preiner 
Jenő DISZ·titkán·al és a töb
bi becsületes. jól dolgozó ifi ú
munkással? Ne mondd. hogy 
nem hívnak. mert hívtak ed
dig is és hívnak most is. Ne 
félj, ők sem unatkoznak. ők is 
járnak táncolni és nem vetik 
meg a bort sem. De mérték
kel teszik. S nekik van más 
szórakozásuk is: lövészver
senyre járnak. motoroskört 
szerveznek. kirándulnak és 
tanulnak. Egyszóval dolgoznak 
és szórakoznak. de DISZ-tag. 
hoz méHó módon. Menj közé
i ük Puskás István. meglátod. 
Ilem fogod megbánni! 

Elnézésedet kérem. hogy is
meretlenül a széles nyilvános
ság előtt mondtam el gondola
taimat. f:n bízom abban. hogy 
megértesz és így ismeretle
nül is barátodnak tartasz. 

Elvtársi üdvözlettel : 
Bánki Géza., 

- Korszerűsítik a hatvan 
évvel ezelőtt épített Budapest 
Elővárosi Vasút vonalait. 

- Gócponti könyvtár léte
sül Püspökladányban 2400 kö
tet könyvvel. 

- Eljárást indított a vasúti 
rendőrség Vetró József szajoli 
pályamester ellen, mert a pá
lyafenntartási fönökségtől egy 
darab sínfúrógépet és egy he
gesztőkészüléket ellopott. 

- 279-en szerezték meg a 
jelvényt a dombóvári Törekvés 
Sportkör rendezésében megtar
tott VIT jelvényszerző verse
nyen. Szeptember 4-ig 518-an 
próbáztak. 

- A plovdivi nemzetközi 
vásáron a magyar pavilon leg
érdekesebb látványo.5Sága a 
MÁV integra-rendszerű jelző
fogós vasútbiztosító berende
zés. A vásár látogatói maguk 
is kipróbálhatják különféle 
automata kapcsolók segítségé
vel, az 5x7 négyzetméteres te
rületen felépített biztosítóbe
rendezést. 

- A 7500 kötetes debreceni 
gócponti könyvtár ezidáig 35 
fiókkönyvtárat létesített, ahol 
47 társadalmi munkás segíti a 
könyvtár munkáját. 

- Filmvetítéssel egybekötöU 
ismeretterjesztő előadást tar
tottak a vasúti főosztályon az 
MSZT rendezésében. 

- Huszka Jenő „Gül baba." 
című operettjét nagy sikerrel 
mutatta be a dombóvári MAV 
Fatelítő Vállalat színjátszó cso
portja. Az előadást a közönség 
kívánságára négyszer kellett 
megismételni Dombóváron. 

LAKASCSERE 
Budakeszi 2 szobás, fürdő

szobás. kertes lakásomat etcsP.
rélném belterületen lévö 2 szo
ba összkomfortos lakásra. J;!r
deklödni lehet üzemi telefonon: 
15-98. 

,!"!cserélném szegedi 2 szobás, 
eloszobás, kamrás főbérleti la
kásomat hasonló, esetleg egy 
nagyszobás, konyhás budapesti 
lakásért. Clm: Bali Endre moz
donyvezetö, Budapest, XX. kerü• 
�';;• 

5tzsébet ftjtelep, Baross ut-

A H O L  A V I L Á G H Í R  S Z Ü L E T I K 

ffehány napr,ar ezelőtt nagy. 
szerú nemzetközi úszóvJadat
nak tapsolhatott a szépszámű 
közönség a Nemzeti Sportuszo
dában. Kiváló hazai versenyzök 
német, román, lengyel és hol• 
land űszókkal mérték össze tu
dásukat. A nagy űszóviadalon 
számos magyar siker született, s 

- Líítogatíís a Törekves SE üszoszakosztályiínííl -

!ághlres holland űszónökkel, 
meglátogatták a Törekvés SE 
Szőnyi úti sporttelepét. A ha
talmas költséggel épült sportte· 
lep - csakűgy, mint az eddig 
ittjárt külföldieknek - az úszók
nak is megnyerte tetszését. Az 
úszókat természetesen elsősor
ban az uszoda érdeke!le. Végig-

_ Az egyesület űszói !el Is tud-
, 

is, hogy a sportolók Is áldozatot 
Ják mérni a nagy áldozatot, me- hoznak azért. hogy a kerület lyet a szakszervezet, az egye- büszke lehessen sportolólra. Re
sület értük hozott és szorgalma

_
• 

1 
méljük, hogy a tanács sportsze

munkájukkal hálálják meg. relö vezetői hamarosan módot 
�z űszószakosztA!yban közel találnak arra. hogy felszámolják 

200 sportoló versenyez, s köztük az e_ddlgl hiányosságokat és a 
számos úttörő és (Jűságl korban le,gkozelebbl alkalommal beve
levó. E nagylétszámú gárdának szik költségvetésükbe az uszodá
két nagynevű űszóedző áll ren- hoz vezető utak Javítását Is. 
delkezésére: Sárosi Imre és Lé- (mécs) 
nárt János. De nemcsal<: Sárosi 
és Lénárt oktatja a szakosztály 
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@liiiiD•j■:t:litiak) 
Akik ronti6k 

a dolgozók munkakedvét 

Sokan hiányos munkájuk· 
kal csölckenti-k dolgozó tár
saik murukakedvét és így köz
vetve, vagy közvetlenül aka
dályozzák a termelés folya
matosságát. Nálunk különö
sen sok a hiba a béokifizeté
sekné!. 

A jó" és gyors" ügyinté
zés �iatt Md�n György to
latásvezető két gyermeke után 
5 hónapon keresztül nem ka
pott családi pótlékot. Bukó 
György kocsirendező hiányos 
számfejtés miatt augusztus 
14-én 558 forint fizetés he
Iyett 258 forintot kapott. 
B-n-dé János vonatfékezónk
nek három gyermeke után 
júniusban elfelejtett.ék kifi
zetni a családi pótlékot és 
így sorolhatnám tovább. 

A számfejtő központ ha el 
is ismeri a hibát, egvszerűen 
elintézi azzal, hogy majd leg
közelebb többet kapnak a 
dolgozók. Legutóbb augusztus 
15-én írtunk az igazgatóság
nak, hogy a hiányzó összege
ket soron:kívül küldjék meg 
dolgozóinknak, de nem vála
szoltak rá. Jó lenne, ha a sze
gedi számfejtő központ dol
gozói megértenék, hogy ilyen 
hanyag munkát nem lehet 
végezni és közös ügyünk ér
dekében sürgősen kiküszöböl
nék a hibákat. 

Vajda János 
ÜB-elnök. Békéscsaba 

Az együttműködés sikere 

Szeged igazgatóság dolgozói 
megértették, hogy els&sorba'l 
tőlük függ az őszi forgalom 
sikere az igazgatóság terül�
tén. Ezért sok értékes javas
latot tesznek a szállítás biz
tonsága, gyorsítása érdeké
ben. 

K1'istóf Jenő elvtárs, a IV, 
sz. blokkmesteri szakasz szta• 
hanovista dolgozója javasolta, 
hogy Kiskunfélegyháza és 
Petőfiszállás között létesítse
nek térközbiztosító berende
zést a vonal átbocsátó képes. 
ségének növelése érdekében. 
A jó együttműködést bizonyít
ja, hogy a forgalmi osztály 
dolgozó; már kidolgozták a 
forgalmi feltételeket. A javas
lat megvalósítására 60 OOO fo
rint áll rendelkezésre, 

A távközlószolg-álatnak gon• 
dot okoz a biztosító berende
zések, távközlőberendezések 
nagyarányú felújítási mun
kálatainak határidőre valo 
elvégzése. A szegedi szerelés• 
vezews dolgozói felajánlották. 
segítségüket és vállalták kü• 
lönbözó munkáknak az el• 
végzését. 

Reméljük, hogy az elvtársi 
segítségnyújtás szép példái to, 
vább fognak szaporodni az 
őszi forgalom sikerének érde• 
kében. 

Sziládi Sándor, 
Szegedi igazgatóság 

Bírálataink nyomában 
,,Nem elég a panaszt meg

hallgatni" címmel a január 
10-i „Szocialista vasútért" kö
zölte levelemet, melyben két 
problémáról írtam. Az egyi
ket megoldották. Azonban az 
1953. szeptember 10-én elké
szült ikerházból az egyik még 
ma is üresen áll, holott kis át
alakítással három vasutas csa
ládnak nyújtana otthont. Med
dig hagyják még parlagon he
verni az épületet? Jó lenne, 
ha az illetékesek kifogások he• 
lyett megoldást keresnének. 

Németh Gyula 
Ajka állomás. 

* 

A „Szocialista. vasúté1't" 
au-gusztus 15-i száma foglalko
zott a szombathelyi. celldö· 
mölki és tapolcai géprevárá
sokkal. amelyek zavaróan hat
nak a forgalom folyamatossá
gára, az elegy gyors továbbítá
sára. akadályozzák a kocsifor
duló csökkentését. A bírálatot 

köszönettel vettük. mert fogai, 
Serkentést adott részünkre a 
nehézségek leküzdéséhez. 

A növekvő feladatok. a két
ségtelenül meglévő objektív 
nehézsél(ek sokszor komoly 
feladatok elé állítják dolgo
zóinkat. Azonban nem hátrá
lunk meg a nehézségektől és a 
munkafegyelem megszilárdítá
sával a szolgálati ágak közöt
ti viszony további javításával 
felszámoljuk a hibákat. 
Székely József músz. főtanács. 

Szombathelyi igazgatóság. 
* 

Tóth Lajos pályaőr elvtárs 
Németiből elpanaszolta. hogy · 
három apró g_yermekével tűr
hetetlen viszonyok között la• 
kik. Zsiga Lajos elvtárs. d 

miskolci igazgatóság helyettes 
vezetője közölte szerkesztósé
güpkkel. hogy a panasz jogos 
és a IV .negyedévben a ielen· 
legi őrházat kétszobás. minden 
1g_énvt kielégítő lakással és vá
róhelyiséggel fogják bővítem, 

tagjait. Az lf1kkel Gyenge valé
rla és Székely li:va Is sokat fog
lalkozik. 

A Törekvés űszószakosztályá
ban nemrég alakult meg a DISZ· 
bizottság, melynek nem kisebb 
nevű vezetői vannak, mint Se
bők Ágota és Kilment. Sebők 
Ágota titkári teendőit általános 
elismeréssel látja el. 

Keresztrejtvény XVI. 
Vízszintes: 1. Amit ú j  létesítményeink bizonyítanak. (Folyta

tása " 35. ((lggőlcges. A 12. koc
kában kellös belű.) 13. Európai 
hegység. 1 4. Portugál gyarmat 
Indiában. lt.i. Férfinév becézve. 
16. I-vel a közepén, nemrég zaJ• 
!ott ,� Varsóban. 1 7. Ravasz ál
lat. 20. Ilyen örökös Is van. 22. 

A két naqy ellenfél, Voorblj és Székely barátságos lubickolása 
• Szónyi úti uszodában. (Vándor Kálmán felvétele.) 
a sikerből Jócskán kivettél< ré-

, 
nézték legjobbjaink edzését és f!•ilket. a Törekv�s világhlrű közülük nem egy közelebbröl Is 

uszói 1s. megismerkedett a vfzzet. 
Különösen Székely 1':va és Attio Voorblj a hollandok vi-

Gyenge Valéria tett ki magáért. lágcsúcstartó űszónöje nagy 
Székely 1':va 200 m-es nöi mell- ellsm_eréssel ny!Jatkozott a nagy-
űszásban olyan eredményt szeru sportlétesílményröl: 
űszott. amelyet 50 méteres usze>
dában rajta kfvül eddig a vilá
gon senki sem ért el. Gyenge 
Valéria a 100 méteres gyors
úszásban gyözött és 1 :05,4-es 
eredményével beállflotta az or
szágos csúcsot. De nemcsak a 
Törekvés nöi úszót tettek ki 
magukért, hanem a férfi torony
ugrásban győztes Slák és a k1e
gészftö számokban szereplő i!
jűságl flű- és Ieányúszók Is. E�ek 
az eredmények azt bJzonyltJák_ 
hogy sportegy.asületünk űszól Jó 
űton haladnak s eredményes 
munkáJuloat safát szorgalmukon 
és- tehetségükön kívül szakkép
zett vezetölknek. valamint azok• 
nak a lehetőségeknek köszönhe
tik. melyeket a szakszervezet 
blztosft számukra. 

Még a nagy nemzetközi űszó· 
viadal előtt történt. hogy a vl

lághfrú sportemberek a meden
cén klvül Is Ismerkedni akartak. 
A külföldi vendégek élükön a vi• 

- Igy már könnyen érthetők 
pompás eredményeitek! - mond
ta Székely J;!vának. 

Székely li:va mosolyogva fe>
gadta az elismerést. 

A világhírű holland űszónö
nel< Igaza volt h lszen a Törek
vés SE uszodája valóban min
den SEempontból kielégftö. 

De mfg a Szónyi út környékén 
ilyen kcrszerü uszoda épülhe· 
tett addig „sok vfznek kellett 
lefolyni a Dunán." 

öt éve született meg a terv, 
hogy itt korszerű uszodát ép!· 
tenek, és ez éV' Júniusában -
sok-sok kilincselés után - vég• 
re teljesen felépült az új uszoda: 
két medencével, szabályos ugró
toronnyal és kél. mintegy 400-
400 személyt befogadó öltözö
vel. A medencék a vizet a Szé· 
chenyi gyógyfürdöböl 800 méte• 
res földalatti csővezetéken kap
Ják. 

Nagy sűlyt helyeznek az 1(
Jűs-ág nevelésére. A környék (Ja• 
talsága nagy tömegekben keresi 
fel az uszodát. A sportvezetők 
Jól tudják, hogy a hazának nem
csak jó úszókra, hanem .ió munka
erőkre is szüksé,g-e van. A fiata
lok előtt nagyszerű példák le· 
begnek, hiszen az é!verseny
zök, Székely J;!va. Gyenge Valé
ria, Sebök Ágota és a többiek 
munkahelyükön Is megállják a 
helyüket. és az Ilyen helytállást 
követeli!< meg a legtiatalabbak• 
tói is. Az előcsarnokban például 
nagy tábla figyelmezteti a diák 
úszókat: edzésük után azonnal 
terJenek haza Iskolai feladatuk 
elvégzésére! A vezetók �zoros 
kapcsolatot tartanak a szülök.kel 
és az iskolákkal egyaránt. 

A szakosztály jól végzi mun
káját. A felső vezetés hozzá
segíti a sportolókat ahhoz. hogy 
nagyszerű eredményeket érje
nek el. Az uszoda és a vele 
szomszédos egyéb sportlétesít
mények minden követelményt 
kielégítenek. A sok Jó mellett 
azonban helytelen lenne elhall
gatni egy hiányosságot. 

Általánosságban megállapl-
tott tény. hogy ez a nagyszerű 
sportlétesítmény méltóbb kör
nyezetet érdemelne. A szép 
sporttelep mint egy oázis emel• 
kedik ki a sivár környékből. A 
sportte!ephez vezetö utak egyip 
ke a legelhanyagoltabbaknak a 
fővárosban. A közlekedési eszkö
zöktől mintegy öt percen át pe>
ros, piszkos utakon kénytelen 
Járni a pályát látogatni klvánó 
tömeg. A XIV. ker. tanács ennyi 
!dö alatt már módot találhatott 
volna arra, hogy Javftson ezeken 
a mostoha körülményeken. Jól 
tudjuk. hogy a sportolók ilyen 
természetű óhaja komoly álde>
zatot követel, de kétségtelen az 

E:pítl\sügyl Minlszférium. 23. 
Pászka. 25. Perspektíva. 27. 
Vissza: mutat<Snévmás tárgyeset
ben. 28. Fonetikusan, zenei kife
je_zés. ::io. Egv, németül. 31/a. 
\'issza: román pénznem. 32/a. 
Orosz férfinév. 33 . .  ló késnek 
van. 34. Névutó. 35, Időmérő, vl\
gek nélkül. 38. Női név. 39. 
Liba. 43. Kinek ad enni - más kifejezéssel. 44. Kanna. 45. Csapate,!!'Ység. 48. ócska holmi tele. 49. R -rel. bolgár (érrinév. 51. 
VPndéghaj. 53. .,DICS" betűi !el• C';"rélve. 54, Fát vág. 56. Görongy. 57. Fürge kis állat. 59. Vissza, kett/l, Idegen nyel\'en. 60. Noi név. becézve. 61. Svéd nénzegység. 65. Végek nélküli tarka. 67. Szegecs. 69. Jószfvű teszi. 70. L-betúvel a hajók veszedelme. 71 .  Sok asztalban van 72. J;!J,ezetlel !a része. 73. Hozzá: tartozó. 77. Időhatározó. 

Füqqöleqes :  1. Ilyen műhely Is van. 2. Erdélyi folyó. 3. A talp vége 4. Ilyen Fruska Is van Ju
goszláviában, 5. Mozga lom a ko
csik gyors be• és kirakására a vasúton. (A 12. kockában kettős 
mássalhangzó van.) 6. A ra ré
sze. 7. A 48. vfzszintes lkerszava. 
8. Klcsiny[töképzö. 9. Három 
felvidéki folyó neve. a harmadik 
előtt névelő. 10. Hatalmas keleti 
népköztársaság. 1 1 .  Kerti mun
kát végez. 12. Vissza: Fejfára lr· 
Ják. 18. Lásd: 8. (ü_ggölegest. 19. 
Harcunk . . .  20, Képkiállltáson. 
21 .  I-vel, hfres vasúti nemzetközi 
fuvarozási egyezmény rövidítése. 
33. A volt Nyulak szigete. 24. 
Zen tal Ferenc. 25. Latin szemé• 
1yes nl\vmás. 26. , Ilyen fegyelem 
Is van. 29. Gyözelem. 31. Igekötő. 
32. E. L, 35. Az 1 -es vlzszlntes 

folytatása. 36. Olasz pénzegység. 
37. 0. E. 40. Nem régi. 41 .  Eső
ben áll. 42. Nérónak meggyűlt a 
baja a . . . . 46. Könyvet forgat. 
47. Piperecikk márka, 50. Nagy 
magyar költő. 52. Ilyen szakállű 
Frigyes Is volt. 55. Labdarűgó 
teszi. 58. 0-betOvel hlres gumi• 
talp P.s fa1·ok márka, a múltban. 
60. VllághirO holland űszónö. 62 
Madár. 63, Nal!y szlnész volt. 
(J - Y.) 64. Szibériai rolyó. 66. 
Egy orszá� t'őváro3a. 68. Vissza: 
szalad. 71 .  Geometriai mérték
e,gvsé,g. 74. ÁSYány. 75. U-val a 
közepén. víz VRn benne. 76. Visz
sza: nem rossz. 

Beküldendő: vízszintes 1 ,  tO.e:' 
göleges 5, 19. 26, 35 Beküldési 
határidő: szeptember 22. A he· 
lyes rnegte;tók között könyveket 
sorsolunk ki. 

A XV. számll kereszlreJl,YénY 
helyes megfejtése: Gyorsan, pon
tosan. gazdRságosan. Szolnoki 
fütöház. Áthaladással. Kocsiren
dezö. 

Könyvet nyertek: Mesterházy 
László MÁV P(t. Főnökség, Szé· 
kesfehérvár; Kiss János. Bp .. lX., 
Bokréta u. 29.. Szegvári Rózsa, 
Miskolc, Debreceni út 4.; Pócza 
Gyulá'1é rőir. kez. GySEV Igaz· 
gatóság. Sopron. 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKAJABOL * 

Van niiről be.��élni 
A fűtőházi vágányon pálya- hangja keserű, az ő lábán mint amilyenek régen voltak. munkások dolgoznak. Ritmiku- nincs csizma. EI'll'ől beszél, erre emlékezteti san csattognak a krampácsok a - Tudod jól, ez sem a munkatársait, közbe:,. pedig talpfák közötti zúzott köveken. pft-é, a fú.tóház ad,ta kölcsön, cselekedni igyekszik a meglévő Kollár József egy kicsit meg- de nem jutott mindenkiM>k . . .  hfüák ellen. A gumicsizmáról áll, keze fejével végjgtörli a - magyarázkodik Szvák Já- b.eszélni fog a párttitkárral, homlokát, tekintete ráesik a nos. . , . ? Béma elvtÍlrSSl>l és a főnökségi;zomszédja lábán feszülő gumi- -:-; De . miert nem JU!ott · gel. A készenléti idő másfor-csizmára. Jó csizma - gon- Miert nincs vagy hat par a . • . . 

dolja - pláne üt, ahol min- pft-ne1c, ho(ly ilyen munkához 
I 
f.:': beo.sztasara is van Javas

den csupa viz, csupa sár, �iadhassák? Megérdemelnénk. � a. 
l!Zinte elnyeli az embert. 'A csoport másik két csíz- A II-es pályamesteri szaka-

Két napig eső esett, de Ht rnanélkülije is leteszi a szer- szon 75-en dolgoznak és csak 
egyébként is állandó a sár, számját. Feszült a levegő, egy 7 munkásnak nincs meg a 
mert a mozdonyokból ezen a pillanat és kinyílik a panasz- szakvizsgája, ami feltétele a 
helyen engedik le a vizet. zsilip. Akkor aztán hallgat- posztóruhána.k. Ezeket az em-

Kollár talán végig sem gon- hasz Szvák ,János népnevelő b&eket bátorítani, biztatni 
dolja és már mondj.a is: gumicsizmáról, Kollár posztó- kell, hogy ta:iuljanak, hogy 

- Igazán adhatnának min-
, 

ruhájáról, a készenlétről, vlz.,gázza.nak. Igaz, nem könv-denkinek gumicsizmát, aki mely az ő csoportjuk.ná! leg- nyű őket meggyőzni, mert idő-ilyen helyen dolgoz-Lk - többször vasárnapra esik. sebbek. nehezen veszik a köny-
Epítünk, s.iépítiink vet a kezükbe. De az okoo szó 

használ. Komka Rezső és Hor
Szvák is leteszi 

,a;ot. 
a krampá- munka után fürdő, fehér ágy 

várja a munkást. 
- Emlékszem, valatmikor 

örültem volna, ha dolgozha
t-�k - még mezítláb is. Sdkat 
voltam munkanélkül. be ez a 
csizmadolog nem igazsá{}os, 
szólok es,te a főnöknek, mit 
lehe:tne tenni. 

Nem s.iégyen a tanulás 

Megváltozott az élet. Igaz 
nem csupa napfény ma sem, 
szó sincs arról, hogy vége a 
gondoknak, tudja ezt Szvák 
János népnevelő is, de ő azt is 
látja, hogy más gondok ezek, 

váth János már ellhatározta, 
hogy tanul, vizsgázik.. El lehet 
ezt érni a többieknél is, és ak
kor mindenkinek meg lesz a 
posztóruhája, amelynek hiá:iya 
miatt ma még heten panasz
kodnak. 

Beszélgetni kell az emberek
kel Beszélgetni, magyarázni, 
mert nekünk van miről besúl
ni, van mivel büszkélkedni. 

� É IL ET 
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Mit ielent a „zöld út" vasutasaink szám.ára 
Írta : Horst Baatz, a Fahrt Frei szerkesztője -

A Német Demokratikus 
Köztársaság vasútain utazó 
közönség figyelmét egy
re inkább magára von
ja a vasutasolk ,.zöld 1ltn
versenye. amelyet ötven vo
nalon folytatnak, s amely 
szimbóluma a pontosságnak, a 
balesetmentességnek, a vona
tok legnagyobb fokú kkterhe
lésének. 

Nem véletlen, hogy a „zöld 
út" jelzés képviseli az ered
ményesebb munka jelképét 
vasutasaink számára: a pon
tos, gyors és racionális mun
kát. Ezért igyekezett minden 
vasutas 1953 óta életrehívni, 
kiterjeszteni a „zöld út"-moo
galmat. 

A háború és Németország 
kettészakítottsága folytán 
megváltozott közlekedési vi
szonyok a Német Demokra
Ukus Köztársaság vasutasai
nak jó részét arra a kényel
mes áJ.láspontra késztették, 

h�"Y pro>blémái'kat rögtönzé
sekkel oldják meg, ami való
sággal szc:lkásukká vált. Sok 
szolgálati helyen az a felfo
gás urallkodott, hogy ez ,,.nem 
megy máskép". Ez ellen az 
előítélet ellen hozták Jétre a 
,,zöld útért" folyó harcot. Hu
szonhárom különösen fontos 
vonalon megindult a rendsze
res harc a VO'llatok pontosabb 
közlekedéséért, a közlekedési 
balesetek számának gondos 
munka útján t&ténő <:8ö'kken
téséért és a tehervonatok jobb 
kiterheléséért. - Ott ahol a 
vasutasok munkájának közép
pontjában ez a verseny ál
lott, a helyzet szemmellátható
Jag megjavult. !gy mindenek
előtt a Karl Marx-Stadt és 
Drezda körzetbeli középnémet 
vonalak jutottak az élre. 

A munkaverseny _a kez
deti időszakban meg je
lentékeny hiányosságo'klkal 
küzdött. Káros hatással volt 
rá, hogy egyes vonalak vasút
igazgatási körzetek metékes-
ségi határát vágták át. Ilyen 

meg. A két csoport havi győz
teseinek a Karl Marx, illetve 
a Friedrich Engels zászlót 
adományozta a vasutas-;;zak
szervezet központi Vezetősége, 

A feszültség enged, Szvák 
_elvtárs folytatja. - Azelőtt 
apámat 1,zidtam., mtnek va
gyok én? Nyomorúságnak? 
Pedig tudtam, nem ő tehet 
róla! Szeretett ő mmd a ti
zen'k:ettőnket, legalább úgy, 
mint én a magam öt gyere
két. De ő hiába szeretett, ötöt 
a „béke", háI1!l1at pedig a há
ború vitt el közülünk. Mert 
az olyan „béke" volt, hogy 
nem volt munka, egyiket tü
deje vitte a sírba, négyet pe
dig más betegség, Nem tellett 
orvosra. 

TANULJON MINDEN PROPAGANDISTA 
körülmények között nehéz volt 
a felelősséget körülhatárolnL 
A területi igazgatási szervek 

A munkaversenyfe1tételek is 
megváltoztak. Ezután nemcsak 
a tehervonatok kiterhelését 
veszik alapul, harnem a beállí
tott mozdonyok és a vontatott 
tengelyek számát is. Hogy a 
vasú-tvonalak gazdaságos mun
káját főtényezőnek ismerjék 
el, az új szabályok szerint a 
vonal csak :mikor nyeri el a 
győzelmi zászlót, ha az ille
tékes igazgatási körzet a 
pénzügy,; tervet minden rész
letében teljesítette. Ezzel el
kerülhetővé vált, hogy a vas
utas dolgoz&: egyéb munkák 
rovására, vagy azok elhanya
golásával érjék el eredmé
nyeiket a versenyben. Ha
sonlóan kölcsönhatás mutat
kozik a diszpécserek munka
versenyében. Naponta meg
álla,pÍltják: !ki a legjobb disz
pécser és diszpécser•brigád. 
Ily módon teremtődnek meg 
a ,,zöld út" munkaverseny elő
feltételei még a munkaver• 
senyben részt nem vevő mel• 
lékvonalakon is. 

- Az enyémek milyen egész
j;égesek. Mária moot lett vas
úti tiszt, Kati gyors- és gép
µ-ó, Klári gyárban dolgoziik, 
Gcbriella a pálylafenntartás

[llál, a kicsi meg iskolába 
�ár. 

- Iskola • • . a nevemet alig 
tudtam leírni - szólal meg 
,Szabó János. Most meg mind 
fi tíz gyermelrem okosabb lesz, 
mint én - mosolyodik el. Há
rom gyerek már keres. Az a.sz-
1zony lányom igaz, nehezen él, 
11 férje egyetemista, de más 
gO'Tl.d ez, mint az enyém volt! 
Férje 500 forint ösztöndíjat 
kap és ha végez, tanár lesz. 
Lám, mi lehet a magunkfajtá
bóZ . , ,  

Alig telt el 5-6 perc és egé
e;zen megváltozott a lnangulat. 
Idelátszik az emelkedő hatvani 
felvételi épület téglafala és ez 
is olya:i. biztató, jóleső látvány: 
építünk. És építettünk eddig 
is. Az elmúlt évben Hatvan
ban 900 OOO forintoo költséggel 
vasutas bölcsőde létesült, e1-
készült egy 12 és egy 8 laká
l506 vasutas lakóház, 1 850 OOO 
forintot fordítottunk rá. Ké
szen van már a 23-as pálya
mesteri szakasz oktatóterme, 
amely egyben kultúrterem is. 
De a pályafenntartási főnök
reg dolgozóié az új selypi és 
vámosgyörki laktanya is. Mi
lyen jó érzés látni a vasutas 
gyermekeket a tiszta, szép böl
csődébe:l. És a laktanyát, ahol 

A pártoktatás jelentősége 
mindenekelőtt abban van, 
hogy a marxista-leninista el
méletet, a munkásooztály for
radalmi elméletét magya
rázza a munkásosztálynak, 
elsősorban a munkásosztály 
élcsapata tagjainak. A propa
gandista nagyban hozzájárul 
ahhoz, hogy a forradalmi 
osztály, a forradalmi elmélet 
birtokosává váljon. Rend
kívül fontos ez, mert forra
dalmi elmélet nélkül nincs 
forradalmi mozgalom - tani
totta Lenin. 

Az elmélet fontossága vi
lágosan rávilágít a pártpro
paganda és ezen keresztül a 
propagandista munkájának 
nagy jelentőségére. 

A propagandista -képzett
ségétől, tudásától és lelki
kiismeretes munkájától 
függ a pártokta.tás si-

kere. 
A szocialista ideológia erő
södése a munkásooztály sorai 
között visszahat a gazdasági 
építés sikerére. Az elmélet 
anyagi erővé válik, munkasi
kerekre lelkesít, elősegíti az 
osztályellenség elleni harcot. 

De nemcsak a munkásosz
tálynak, a kapitalizmusnak is 
van „ideológiája". Ezt az ideo
lógiát a kapitalizmus fejlődése 
hozta létre, és a kapitalista 
rendszer ezt az ideológiát 
napról napra szélesebb alapon 
újjátermelte és minden esz
közzel (sajtó, egyház stb.) 
terjesztette és terjeszti ma is 
a tőkés országokban. A mun
kásosztály és a dolgozó pa
rasztság helyzeténél fogva 
ellentétbe került az uralkodó 
tőkés renddel és annak ideoló
giájával - ez nyilvánult meg 
a jogaikért folytatott harcban 

Javult a termelési értekezletek színvonala 

Békéscsabán 
Sok függ attól, hogy egy-egy lom tennivalóit. Bereczki Imre 

szolgálati helyen milyen a ter- forgalmi szolgálattevő brigád· 
melési értekezletek színvonala. jával együtt a szeptemberi 
hányan vesznek részt, hogyan tervek túlteljesítésére tett vál
szólnak hozzá a dolgozók a lalást. különös tekintettel a 
problémákhoz. Ennek szem menetrendszerinti közlekedés
előtt tartásával igyekszünk re. Hajdú Béla váltóőr minden 
megszervezni termelési érte- perc kihasználására hívta fel 
kezleteinket. Ha összehasonlí- dolgozótársait és felszólította a 
tást teszünk múltbani és leg- tolatásvezetőket. hogy időben 
utóbbi termelési értekezleteink értesítsék a váltóőröket a moz
között. örömmel állapíthatjuk gásokról, mert sok esetben 
meg, hogy a színvonal javu· órák veszhetnek el egy-két 
lása jelentős. Örömmel tapasz- perc késedelem miatt. Tábor 
taltuk ezt a szeptemberi ter- Lajos váltóőr élesen elítélte a 
melési értekezleten is. Van munkafe,tvelemlazítókat, köz
ugyan még javítani való, kü- tük Lukovszki István kocsilönösen a kereskede_lmi szolgá- rendezőt, akinek fegyelmezet
latnál. ahol csak minteau har- lensége akadályozza a tervtel
madrésze jelent meg a dolga- jesítést. A többi felszólalás is 
zóknak. De a színvonal. mind arról tanúskodott, hogy Békés
a beszámolót, mind pedig a csaba állomás dolgozói tudják : 
hozzászólásokat nézve. itt is minden erejüket latba ·kell 
kielégítő volt. 

1 
v�!ni az őszi forgalom sike-

Az állomási dolgozók érte- reert. 
kezletén harcos lendülettel Vajda János 
tárgyalták meg az őszi forga- OB-elnök 

-, de nem kerülték e1 és 
nem is kerülhették el a bur
zsoá világnéz.et mérgező, bé
nító hatását. 

A burzsoá ideológia nálunk 
is érezteti hatását a dolgozók 
egyes rétegei között. Nem kis 
részben azért lehetséges ez, 
mert a szétzúzott, de meg nem 
semmisített burzsoázia, osz
tályidegen elemek ma is tö
rekednek felújítani és terjesz
teni a kapitalista világnézetet. 
Ezt a tevékenységet csak szín
vonalas pártmunkával lehet 
ellensúlyozni, legyőzni. 

A propagandisták lanka
datlan, szorgalmas tanulása, 
hozzáértő és eredményes mun
kája elengedhetetlen feltétele 
a tömegekért folyó harcnak, 
a szocialista építésnek. 

A propagandista egyik ve
zetője a. tőkés ideológia 
elleni, a szocia.lizmus 
ryőzelméért folyó harc-

nak. 
Éppen ezért minden propa
gandista kötelessége, hogy 
feladata komolyságának 
megfelelően készüljön fel az 
oktatási évben végzendő meg
tisztelő pártmegbizatására. 

Ebben az évben a párt ki
szélesítette a propagandisták 
felkészülésének lehetőségeit. 
A politikai osztályon tartott 
tanácskozásokon megbeszél
ték az oktatási évvel kapcso
latos kérdéseket, ugyanitt 
minden propagandista meg
kapta az „útmutatót" is, amely 
nagy vonalakban ismerteti a 
tanulmány tárgyát és részle
tezi a témákhoz szükséges 
irodalmat. Mindez nagy mér
tékben megkönnyíti a pro
pagandisták munkáját. Most 
tehát a propagandisták köz
vetlenül a tanulással, a jegy
zetkészítéssel foglalkozhat
nak. A tervszerű munkához 
nélkülözhetetlen a tanulási 
terv, amely az oktatási év 

kezdetét megelőző hetekre nem vállalták a felelősséget a 
időrendben sorakoztatja a körzetükön kívül eső vonal
szükséges irodalom feldolgo- szalkasz ténykedéseiért. A hi
zását. Ezért minden propa- balcat a bírálat sem igen tud
gandista készítse el a tanu- ta mindi-g helyesen feltárni, 
lási tervét, mert csak ez biz- mert a vonal-aktívák értekez
tosithatja a jó felkészülését. letein gyakran éppen annak a 

Az új munkaversenyből egy 
tény kiristályosodott ki: első
rendű feladat, hogy a szom
szédos igazgatási körzeteknek 
mindent a legnagyobb rend
ben adjanak át, hogy ezáltal 
bmosítsák a sírna vasúti for
galom lebonyolítását. Ezzel a 
vasu<tas.a-inlk eleget tesznek Er, 
w:iln Kramer elvtárs, a Né
met Demokratikus Köztársa
ság közlekedésügyi minisztere 
felhívásának is: a „Nagyobb
fokú fegyelmet!" és „Küzdje
tek a percekért" mozgalom• 
ban. A felhívást a miniszter 
még a nyári menetrend �t
beléptetésekor intézte a vas
utasokhoz. Azóta is példás 
eredményeket mutat fel a ber
lini vasutasság és a keletten
geri közlekedésben fog1alkoz
tatott vasutasok kolle'ktívája, 
akik a nyári és őszi forgalom• 
ma:l járó rendkívül magas kö
vetelményeknek eleget téve az 
első szakaszban, - elsőnek 
nyerték el a Karl Marx-, éfl a 
Friedrich Engels-zászlót. 

Természetesen a propagan
distának meg kell tennie 
mindent azért is, hogy besze
rezze a témákhoz szükséges 
irodalmat. Erre lehetőség nyí
lik egyeseknek saját könyvtá
rukból, másoknal� a helyi 
könyvtárakból. A propagan
distáknak tehát az irodalom 
és az idő biztosítva van arra, 
hogy felkészüljenek a soron
lévő témák oktatására. Fo
kozott segítség, hogy a KV ha
tározatából témánként 2--4 
napig tartó tanfolyamok lesz
nek a politikai iskola és a 
marxizmus-leninizmus tanfo
lyamon, valamint a DISZ pro
pagandistái számára. 

A propagandisták mun
kájáért elsősorban a párt 
alapszervezete a felelős. A 
párttitkár és a pártvezetőség 
köteles elősegíteni a propa
gandisták felkészülését, ellen
őrizni tanulásukat, segíteni 
és bizosítani a tanfolyamok 
rendszeres látogatását és a 
hallgatókkal való foglalko
zást. 

A propagandisták segí
tése nem kampányfeladat, 

hanem állandó, egész évre szól 
és már most hozzá kell kez
deni; 

A pártoktatás minden párt
tag ügye, de sikerét a propa
gandista gondos felkészülése 
biztosítja. Tanuljon minden 
propagandista, hogy elősegít
hesse pártunk nagy eszméi
nek terjedését, hogy tovább 
szilárduljon a nép hatalma 
hazánkban 

Lechl Artúr 
a vasút politikai főosztály 

munkatársa 

dolgozónak kellett bírálatot 
gyakorolni, aki a hibákat 
elkövette. Azáltal, hogy a.z ér
tékelést csupán abból a 
szempontból állapították meg, 
hogy a vonatok pontosan el
érték-e rendeltetési ál1omá
sukat, a vasutasaink nem 
gondoltak arra, hogy munká
jukat teljes összefüggésében 
nézzék. 

A diszpécser-?"endszer beve
zetése - ez év elején, 
mindezekben a kérdésekben 
alapvető változást idézett elő. 
A verseny eredményeit köz
vetlenül a diszpécser adatai 
tüntetik fel. ané11kül, h�"Y k>ü
lön versenystatisztikát kellene 
vezetni. Mivel a diszpécser
szolgálat illetékességi körzete 
egy(beesik az igazgatási kör
zetekkel, lehetségessé vált a 
munkaversenyt újonnan úgy 
megszervezni, hogy azok min
denkor egyazon igazgatási kör
zeten belül maradjanak. A 
munkaversenyben résztvevő 
vonalakat, üzemi nehézségeik 
és vonalhosszűk alapján két 
csoportba osztották. Az így 
körülha,tárolt versenyvonalak 
számát ötvennyolcban szaibták 

Sokat sikerült elémünk a 
„zöld út" munkaversennyel és 
még többet lehet majd elérni, 
ha a vasutasaink a baráti or• 
szágok vasutasaival az eddi• 
ginél szorosabban kicserélik ta. 
pasztalataikat; azokikal, akik 
so1<>ban azonos terepen halad• 
nak veLünk a szocializmus 
építése, a béke megvédése fe
lé vezető úton. 

·111REK 
SZOV .JETIJNIO I FBA.NflAORSZÁG 

A Riga és Kerner között lévő A francia parlamentben • 
vonalat öt évvel ezelőtt. villa- kommunista képviselők a nem• 
mooftották. Naponta negyven- .letgyúlés elé terjesztették • 
három pár villamosvontatású vasutasok bérrendezési követe• 
vonat jár itt és öt év alatt lését. A javaslat szerint a lef 
közel ötvenmillió utast. szállí- alacsonyabb fizetési katego• 
tottak rajta. riákban havi 30 ezer frankot 

* kapnának a vasutas dolgozók, 

A DAIRENI PÁLYAUDVARON 

A szovjet vasútmérnökök 
arra törekszenek, hogy a vilá
gítástechnikát mindinkább a 
közlekedés biztonságának szol
gálatába állítsák. Ennek a 
munkának jelentős állomása, 
hogy sikerült olyan jelzőlám
pát szerkeszteni, amelynek fé
nye egy-másfél kilométer tá
volságról is biztosan észlelhető. 
A kísérletek azt bizonyították. 
hocy a táYolságot három kilo
mé!en·e emelhetik és ió ered
ményekre számíthatnak kö
dös, esős idoben a fé,wforrá
sok erejének emelésénél. 

míg minden más fokozatban 15 
százalékos béremelést ír elő a 
tervezet. Hasonlóan emelnék a 
vasutas nyugdíjasok ellátási 
díjait. A francia vasutasok jól 
tudják, hogy a bé1Tendezés 
nem egyszerű napirendi kérdés, 
s azért bízták kommunistákra, 
mert tudatában vannak annak, 
hogy kemény harcok árán le
het cs�k elérni követeléseiket.. 

A .  K(nai
. Nepköztársaság Jelentös p.ilyaudvaral közé tartozik Dalren. KepUnkon az állomás egyik váltóörhelyének ko, szera berendezését 

látjuk, a szolqálatot teljesító kínai vasutas �olqozó nővel. 
(Q jkína HírUgynllkaég képszolg.) 

* 

.JUGOSZLÁVIA 

1''YUGAT-NEHET• 
ORSZÁG 

A Köln-Gereon vasúti kör. 
zetben a dolgozók huszonnégy
órás sztrájkot rendeztek. A 
sztrájkot minden műszak pél· 
dásan betartotta. A szakszerve

zet kénytelen volt üzemi nagy-
A jugoszláv nép régi álma gyűlést egybehívni, ahol a vas• 

teljesül azzal. hogy rövidesen utasok követelték a munkabér• 
megépítik a fővárost az Adriá- egyezmény azonnal !elmondá· 
val összekötő legrövidebb vas- sát. valamint azt. hogy lépje· 
útvonalat. A vonal Belgrád és nek éri_ntkezés?,e a Néi;net De• 
Bari között ötszáztíz kilométer

! 

mokrat1kus Koztá:sasag vas
h - 1 , , , utas szakszervezetevel, hozza• osszu �· �z epit�ezeseket nak létre küldöttségcseréket a már megkezdték és elorelátha- két országrész vasutas dolgozói tólag 1960-ra fejezik be, között, 
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„Mindenkihez jusson el a jó könyv0 Üzemi bizottságaink harca 
Sokan kötöttek már egy 

életre szóló barátságot a 
könyvvel olyankor, amikor be
tegség, vagy baleset hosszabl}
rövidebb időre az ágyhoz szö
gezte őket. Nem mindegy 
azonban, hogy a betegen fe'k:
vő dolgozó milyen könyvekkel 
ismerkedik meg, hogy a köny
veket jóakaratú i6meréxsök 
szállítják-e számára, legtöbD
µőr válogatás nél'kü1, vagy 
(§ppen ellenkezőleg, kiválogat-

va az idegeket izgató, romboló 
hatású, múitból .,átmentett" 
ponyvaregényeket. vagy pedig 
megfelelő hozzáértéssel, irá
nyítással, értékes, irodalmi 
színvonalú könyvekhez juttat
va szerettetik meg vele az iro
dalmat. Seholsem olyan fontos 
talán, 'hogy a könyvtár mun
kája ne csa'k adminisztratív 
Jegyen, 'hanem egyúttal jó pro
pagandát is jelentsen, mint a 
kórllázakban. 

Mi akadályoua a jó könt,propagandát a MÁV kórházban 

séget nyújtana a fölös példány
ban meglévő kötetek kicserélé
séhez. Vannak könyvek. ame
lyekből 8-10 példány is van a 
polcokon. Ezeknek legalább a 
felét ki lehetne cserélni, s 
olyan vasúti könyvtáraknak 
adni, amelyeknek szüksége len
ne rá.iuk. 

a dolgozók ú j ítása inak bevezetéséért 
Az újí'.ómozgalom nae:y 

A kórház pártszervezete ál
landóan figyelemmel kíséri a 
könyvtár munkáját, gyakran 
nyújt segítséget új könyvek 
beszerzéséhez. Hasonlóképpen 
foglalkozik a könyvtárral a 
szak�zervezeti bizottság is. A 

segítséget jelent népgazdasá
gunk további fejlesztéséhez. 
Az újítóknak sok esetben 
mégis meg kell birkózniok a 
bürokráciával, az értetlenség
gel, a közönnyel. üzemi bi
zottságaink feladata segíteni 
az újítókat, megvédelmezni 
jogaikat. A Landler Jenő Já
rómújavító üzemi bizottsá$a 
fontos feladatának tekinti az 
újítással való foglalkozást, 
védelmezi az újítók jogait, 
segíti őket munkájukban. 

Gáncsoskodás helyett -
segítséget 

Ez a gondo'lat vezette a 
I 

hez és a kórház dolgozóihoz közös cél az. hogy „mindenki
Vasutas Dolgozók Szakszerve- egyaránt. Bizonyos, hogy ez a nek jusson jó könyv''. Látoga
;ietét is, amikor gazdag könyv- •helyiség kérdésén is múlik, de I tásunk tapasztalatai alapján 
tárat rendezett be a MA V átmenetileg talán olyan meg- úgy módosíthatnánk ezt a jel
Kórlházban. Közel három és oldást is lehetne találni, lhogy szót, 'hogy „mindenkihez jusson 
félezer szépirodalmi könyv so- a hét bizonyos napjain, meg- el a jó :könyv". Ennek érdeké
rakozik a MAV Kórház könyv- határozott időben könyvtári ben kell mielőbb újjászervezni Sok újítás születik a Land
tárának polcain, s a könyvtár áTát tartanának. Bizonyára a a kórházi könyvtár munkáját, ler Jenő Jár?műjavítóban. A 
25 „fiókkönyvtárat'' lát eL A kutatómunkát folytató orvosok annyival is inkább, mert - dolgozók sz1vesen újítanak, 
kómáz osztályain állították fel J:;, beleegyeznének ebbe. Ezen- rr.int Korbély elvtársnő is igen mert látják, hogy munkáju
ezeket a fió!_tk�nyv;lárakat, kívül időszerű lenne a könyv- h�lytállóan megjegi:ezte .-:--, a 

I 
kat igénflik! . m�gbecsülik, a 

amelyeknek mukodését azon- tár felfrissítése is mégpedig kbnyvtármunka, a JÓ konyv- megfelelo d1Jazas sem marad 
�n meglehetősen homál_y fe- olyan formában, h� a szak- propaganda egyúttal politikai, el és panaszaikkal nyugodtan 
d1. A-,; osztályokra lc;adott szervezet kultúrosztálya segít- nevelőmunka is. fordulhatnak az ÜB-hez. 
könyveket az ápolónők kezelik, 

Mégis előfordul olyan eset, újító beletörődött az eluta'lf• 
hog_v egyes újítások beveze•ése. tásba. Az üzemi bizottság ér
elfogadtatása nehézségekbe tékelte az újítást és a szak
ütközik. Igy történt ez Sár- emberek bevonásával köZ<ilsen 
más Fülöppel, a 8. osztály megállapította, hogy az hasz
do1gozójáva1 is, aki hosszú nothozó, jó újítás. Felszólítot
idő óta foglalkozik egy nagy- ták az újítót, hogy nyújtson 
horderejű újítással. Az ör- be fellebbezést. Ez megtör
vénylő menetvágás módszereit tént. Most várják a felsöbb 
kísérletezi Sármás elvtárs és szervek válaszát. Az eset jó 
olyan jó eredményeket ért el, hatást váltott ki az újítók 
hogy míg az ll:szaki Járómű- körében, akik látják, hogy az 
javítóban az örvénylő menet- üzemi bizottság kiáll az iga
vágással 130 méteresen vágnak zuk mellett. 
és 7 fordulattal, addig ő már Nemrégen történt, hogy a 
210 méternél tart és 21 fordu- szakszervezeti újítási bizott
lattal végzi a menetvágást. ság egyik tagja, Lépő Ferenc 
Munkáját még nem fejezte elvtárs, aki egyébként orszá
be, sok nehézség elé állítot- gos hírű újító, meglátta az 
ták. Nem engedték, hogy a öntödében, hogy az öntővasa
munkaidő után ott maradjon, kat az egyik öntő újonnan 
kísérletezzék. Egyesek azt is felhasználja. Kiszámította a 
kifogásolták. hogy Sármás gazdaságosságot és felhívta az 
elvtárs igénybeveszi Vékony öntő figyelmét: munkamód. 
Gyula mérnök segítségét és szerét adja be újításnak. lgy 
így szerintük jogtalanul jut is történt, az újítást elfogad
olyan előnyökhöz, melyet más ták. Ez az eset is segítette a 
nem élvezhet. Lru,.dlerban az újítómoz-

néhányan valóban olyan lelki-
1SI11eretesen, hogy nem hagyják 
olvasnivaló nélkül betegeiket, 
törődnek kívánságaikkal, elő
jegyzési naplót vezetnek a leg
J;:eresettebb könyvekről. Eze
ken az osztályokon nem is ma
rad hatás nélkül a falra füg
gesztett felhívás: .,Kérjii:n!k 
könyvet az ápolónótől!'' Van
nak azonban olyan osztályok, 
kórtermek, alhol a bet.egek 
kénytelenek azt tapasztalni, 
hogy hasztalan próbálnának a 
felhívás szerint eljárni, mert 
mire a kétségtelenül ezer más 
teendővel elfoglalt ápolónőtól 
könyvet kapnának, addigra 
már gyógyultan elhagyták a 
kórházat. Persze ilyen körül
mények között reménytelen 
lenne azt kérni az ápolónőktól, 
hogy statisztikát vezessenek a 
könyvforgalomról, illetve az ol
vasók számáról. Igy aztán még 
megközelítő képet sem lehet 
nyerni arról, hány olvasója 
van a kórházi könyvtárnak, 
melyek a legolvasottabb köny
,·ek. 

(gy helyiség - két könyvtár 
A könyvtáros, Korbély Zsu

,sanna elvtársnő is szinte ol
vasóitól elszigetelten végzi 
munkáját. A könyvtárhelyi
ségbe a bet.egeknek tilos a be
lépés, mert ugyanitt van az or_ 
vosi szakkönyvtár és olvasót.e
rem is, s a könyvet kereső be
tegek jövé6e-menése zavarná 
ez orvosokat kutató munkájuk
ban. De a könyvtárosnő sem 
mehet a betegek közé, mert 
akkor be kellene zárnia a 
könyvtár helyiségét, ez pedig 
ismét az orvosok munkáját 
akadályozná. 

- A !helyzeten csak az vál
toztatna -, mondja Korbély 
elvtársnő -, ha külön lehetne 
költöztetni az orvosi és az iro
dalmi könyvtárt. A külön ihe
lyiségben rendes könyvtári 
órákat tudnék tartani a járó
betegek számára, fel tudnám 
keresni a fekvőbetegeket. A je
lenlegi könyvtárhelyL<;ég 
egyébként is szúk már a két, 
egyre bővülő könyvtár számá
ra. A külön helyiség azonban 
nagy probléma, hasztalan pró
b.j.ltam kérni a helyi pártsrer
vezet és a szakszervezeti bi
zottság segítségét. A szakszer
vezet központjának és a Köz
ponti Egészségügyi Hivatalnak 
együttesen �kellene valamilyen 
megoldást találnia 

A MAV Kórház könyvtára 
kétségtelenül csak akkor tölt
heti be hivatását, ha. közelebb 
kerül az olvasókhoz: a betegek-

Több mint négyezer tagja van 

Az üzemi bizottság felfi- galmat, mert a dolgozók ta
gyelt minderre. Értekezletet pasztalhatták, hogy érdemes 
hívtak össze az érdekelt fe- törni a fejüket, újat alkotni, 
lek bevonásával és követel- arra felfigyelnek, azt méltá
ték, hogy gáncsoskodás . he- nyolják. 

a vasutas Kölcsönös Segítő Takarékpénztáraknak lyett nyújtsanak teljes segít- Az üzemi bizottság m06t 
séget az újító számára. Azóta széleskörű újítási ankétot hí
Sármás Fülöp nyugodtan dol- vott össze, amelyet összeköt 
gozhat az újításán és Vékony a társadalmi bírálattal. E té
Gyula mérnök zavartalanul ren kissé elhanyagolták a 
segítheti őt munkájában. Vé- munkát, érzik is kárát. M06t 
kony elvtárs egyébként más ezeket az ankétokat rendsze
ujító munkáját is szívesen tá- resítik, hogy az ország leg
mogatja 

I 
nagyobb járóműjavítójában 

Az el.m.últ év júliusában 
alakult meg hazánkban az 
első Kölcsönös Segítő Taka
rékpénztár t1B az azóta eltelt 
egy év alatt üzemek, vállala
tok dolgozói száz meg száz 
KST-t alakítottak. 

A dolgozók megértették az 
egyéni takarékosság e fajtá
jának jelentőségét. A havi 
10-20-30 . forintok egy év 
alatt nagyobb bevásál"lásra is 
elegendő összeggé szaporod
nak, különösen, ha figyelembe 
vesszük, hogy öt százalék ka
mat is jár a betétek után. 
Az az előnye is megvan e 
pénztáraknak, hogy a tag in
dokolt etietben félszázalékos 
kamattal kölcsönt kaphat. 

Meghaladja a kétszázat a ta- állomás és igazgatóság, Nagy

gok száma Pécs állomáson kanizsa állomás, a Déli- és a 

is, ahol külön<is€n Somogyi pécsi fútöház. 

elvtárs buzgólkodik a továb- Nincs igazuk azolrna'c az 
bi fejlesztésen. A szegedi ÜB-elnökölrnek, akik húzó
igazaatóság dolgozóinak fele doznak a KST-k megszerve
KST-tag és sok dolgozónak zésétől, akik azzal érvelnek, 
van még külön takarékbetét- hogy nem kell a dolgozók
könyve. A kisebb szolgálati nnk. Egy ideig a Keleti fűtő
helyek közül jó munkát vé- házban is ez volt a helyzet, 
gez Sátoraljaújhely állomás De amikor látta az üzemi b:
KST-je, amely az elsők kö- zott.ság, hogy körülöttük vi
zött alakult és 75 tagja van. rágzó KST-k működnek, Kiss 
A kaposvári fütőháznál a tag- Lajos elvtárs, űB-elnök elin
létszám 59, a nemrég alakult dította a szervezést és hama
sárospatakié pedig 73, 1 rosan 73 dolgozó választotta 

A szervezésben jó munkát az egyéni takarékosság ilyen-

Zilahi Sándor hegesztő a az eddiginél nagyobb lendü
raksúlyfelemeléssel kapcsola- letet adjanak az újítási moz
tosan nyújtott be újítást. A galomnak, hozzásegítsék a 
felsóbb szervek elutasították dolgozókat elmélyültebb, na
az á,.")'toktartók megerősítésé- gyobb hasznot hozó újításo'.t 
re vonatkozó újítását. Az megalkotásához. 

GÁZ OLÁS 
' j  magyar film 
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A Landler dolgozóinak példáját sen két KST-vel. hogy a dolgozók látják, hogy Is fialni. zsadombl .. ul'lcsalád" gyermeke; 
azóta sokan követték. _N�gy- Ha szépek is az eddigi ered- KST javukat szo]"álja. barc��1��•�1�ozó z;��t�csl J��
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Je - a blró a tehetséges dr. wlu"zony a sportegyesületben 
már az országban, a tagok mények, vannak még nagylét- Egesz biztos,_ hogy a neg>:'en- Csll'lády And,·ás. A tárgyalóte- Ismerkedik meg Csanádyval. A 
száma meghaladja a négyez- számú szolgálati helyek, ahol hat szolgálati hely dolgozóinak rem ki\zönsége n�m Is se)tl. ml- magános blró rajongásig szereli 
ret. Május végéig több, mint nina. KST. Ilyen például a példáját a közeljövőben újabb 1 ����'. t?:irJ;:;' iiikt-���f: 
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A kereskedelmi dolgozók alkalmakkor pedig a forgalmi A k ked lm! d 1 'k . 
;�rilb részleteit Is Ismerni sze-

fütőháze, amelynek t,agl tsza-
d 1 ' k  . 

eres - e o gozo ugy A tárgyalás ellitll éjszakáu ma meghaladja a kétszázat. már jól ismerik a vonali okta- 0 gozo IS. tudnak hozzájárulni ehhez, ha még egy klsérletet tesz csaná• 
A KST megszervezésében és tótiszteket és a legtöbb helyen - A kereskedelmi dolgozók meggyorsítják a kocsik ki- és dy . hogy kínos helyzetéből me-
jó munkájában nagy része látják és értékelik, milyen se- kezén fordulnak meg a :nép- berakását, a lehető legjobban neküljön. Felkeresi a közleke
van Ruttkovszky Antal elv- gítséget kaptak a kis állomá- gazdaság milliós értékei, tő- kihasználják a kocsik rakterü- désrendészett bíróság elnökét, 

k · · kt tás' f · t · 1 atyai jóbnrútlát dr. Pálházy Je· 
társnak, az ÜB elnökének. so az UJ O a I orma O • lük függ letét. Ebből pedig következik, nőt. s mindent őszintén elmond Hallottunk már olyan kijelen- az áruk gyors fel- és hogy mindezt csak a szállító neki ugyanakkor kéri, mentse 

KétmilUárd• 

százmillió forint 

Az idén a még hátralevő öt 
államkölcsön-sorsolással együtt 
35-re emelkedik az állarniköl
csön-húzások száma. Az ed
digi 30 sorsoláson 3 137 OOO köt
vénytulajdonos 1 177 OOO OOO fo
rintot nyert és a névértékben 
kihúzott 3 617 OOO kötvényre 
696 OOO OOO forintot fizettek ki.  
Ez az összeg az év végéig meg
tartandó öt sorsoláson mint
egy 240 OOO OOO forinttal emel
kedik, s így az idei húzások 
eredményével együt,t az állam
kölcsönökre visszafizetett ösz
szeg meghaladja a 2 100 OOO OOO 
forintot, 

tést, hogy célszerű lenne, ha a felekkel együtt érhetik el, te- rei öt másnapi nehéz reiadata 
kereskedelmi vonaloktatás leadása, 

hát elő kell segítenünk a kom-
alól. mást blzzon meg a Bendlc�-

mintái'ára bevezetnék a forgal- ők állnak közvetlen kapcsolat- né ügyében l<ltűzölt tárgyala, 
plexbrigádok munkáját, az új vezetésével. Pálházy döntése; mi vonaloktatás rendszerét. ban a szállíttató felekkel, te- brigádok szervezését. csanádynak kell Itélkeznle. 

Ez a kívánság a legjobb fok- hát számukra is éppen olyan 
mérője annak, hogy a kis álla- fontos az utasítások, rendele- - Van azután még egy ré
mások dolgozói értékesnek, tek alapos ismerete, mint a sze a munkánknak, amit úgy 

forgalmi, vagy vontatási do!- tudnánk kifejezni, hogy hat-hasznosnak tartják a gozók számára. nunk kell a dolgozók öntuda-vonali oktatást. _ A gazdaságos, ídőt, pénzt és tára is - mondja Gl/'11-ka elv-
A kereskedelmi vonaloktatás árut kímélő munka valameny- társ befejezésül - vagyis a 

rendszere új a vasútnál, az nyi kereskedelmi dolgozó első- kereskedelmi dolgozók, a sze
idén januárban vezették be. rendű kötelessége, de ilyen mély- és árupénztárosok min
Legfontosabb fcladata, hogy a munkát csak akkor tud végez- denben tudjanak gyors, pontos 
kis állomások heres7Gedelmi ni, ha nemcsak az utasításokat választ adni az utazóközönség
dolgozói állandó szakmai to- ismeri, hanem tudatában van nek, a feladóknak. Ismerjék a 
vábbképzésben részesüljenek. annak is, hogy a szocializmust díjszabásokat, az útirányokat, 
A kisebb állomásokon nincsen építi. Ezért a kereskedelmi vo- hogy lássák az utasok, a szál
kereskedelmi • állomásfónökhe- naloktató nemcsupán s?.akmai lítófelek : a jó vasutas minden
lyettes, a kereskedelmi dolgo- oktatásban kell, hogy részesít- hez ért, minden kérdésben 
zók oktatását is az állomásfő- se a dolgozókat, hanem egyút- pontos felvilágosítást tud ad
nök végezte, s a tapasztalatok tal peda9ógiai és népnevelő- ni, tehát megérdemli a bizal
azt mutatták, hogy ilyen for- munkát is kell végeznie. Meg mat. 
mán nem lehetett elérni a kí- kell nyernie minden egyes dol

A fiatal blró határozott: min· 
denképpen hú ma!'ad hivatásá
hoz a törvényességhez. az f�nz„ 
sághoz. A tárgyaláson azután 
mindenre fény derül. A sorürnö 
rlityelmeztetés ellenél'e hibás 
(ékkel Indult el a garázsból, s 
nem hivatalos útra ment, volt s1.e
retöjéhez, dr. Legéndlhez sietett. 
Életében mindenkin keresztül· 
gázolt ez a romlott. rtatal nö, 
aki úljában állL Barátait. bódo• 
lóít hamis tanuzásra akarta blrnl 
s még Csanáclynak Is hazudott 
egészen az utolsó pillanatig. 
csaknem mngával rántYa a be
csületes embert Is abba a fer• 
tőbe, amelyben ő és a hozzá ha
sonlók élnek. A közlekedési bl
rósál? !télctét egyetértéssel vesz• 
szük tudomásul: többévi börtön
büntetés halált okozó veszéiyez• 
totés bűntettécrL 

H. E. 

A művészet ma már  a népé 
vánt célt, a z  oktatás sokszor a gozó bizalmát. Munkánk sok
rendeletek felolvasására szorít- rétúségére jellemző, hogy a 
kozott. pénztári zárlat pontos elkészí A „ Tíz szabad esztendő" 

A vasutas képz6mavészetl kiállítások fokméröl munkb képzömú• 
veszelnk fejlődésének - tükrei mec;iváltozott életünknek. 

(Kovács Gé;,oa !eh•.) 

A kereskedelmi vonalokta
tók munkájáról Gyuka Zoltán 
elvtárssal, a budapesti igazga
tóság oktatótisztjével beszél
gettünk. 

- A kereskedelmi vonalok
tatók - mondotta - pontos 
ütemterv szerint látogatják ál
lomásaikat. Nekem például 
huszonhat állomásom van. 
nagyrészük a szobi vonalon. s 
úgy kell az oktatások.,t beosz-

tésének, a gondos mérlegelés
nek, a jó raktárkezelésnek az 
oktatása mellett hasonló súlyt 
helyezünk an·a is, hogy meg
szűnt'essük a munkaeróvándor
lást, az önkényes kilépéseket. 

- Az ősi; forgalomban leU

fontombb feladatunk 
a kocsifordulóidő csök-

kentése. 

tani, hogy havonta kétszer 
1 minden állomásra el tudjak 

jutni. A kereskedelmi dolgozó- Ol�asd, . kat előre értesítjük, milyen 

I 

terjeszd a 
napon, hány órakor tartjuk 
meg az oktatást. Az oktatáso-

• • 
kon rendszeresen résztvesznek 

I 
NE P S Z AVAT 1 a személy- és árupénztárosok, • 

valamint a raktárnokok, eiwes 

című pályázat eredménye 
. A .. �::;ocialista vasútért" szerkesztöséae felszabddulásunk t,zedzk evfordulója . és az ötödik vasutasnap tiszteletére „Tíz szabad esztendó" cimmel pályázatot hirdetett 

. A P�lyázat '°:. beérkezett frások közül a ·bíráló bizottsáa 3utalmazasra a kovetkezö elt:társak írásait találta; érdeniesnek: 
l. díj_:

_ 
1000 Ft: Pokol Zoltán, Záhony. II. d1�: 500 Ft: Benedek Miklós, Miskolc. Ill. dtJ 300 Ft: Gerfl'elv József. Rákosrendező. IV-V. díj: 100-100 Ft: Sziládi Sándor, SzeR'ed Gyula, Budapest. 

és Irtó 

, �önyv1;t nyertek: Hofmann József. Veszprémvarsány, Szöreny1 Rezso, Szeged. Németh Pál, Szerencs, Téni Ferenc. Bu• d
,
apest, Farkas Lajos, Kaposvár. Varga István. Budapest, N:1gy Sár:idor. Békéscsaba, Fehér László, Miskolc. Varsányi Janos, Mzskolc, Madlen Mihály, Budapest. 

Az első díjat nyert pályaművet jövő heti számunkban 
köeöljük. 
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Sikeres munka, jó eredmény és „füstbe ment terv11 
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Ki61/6s vagy „lciál/6s" 

Budaörsön Kenese! La,!osné 
vonatmeneszt6 tér!elvlgyó.Zó a 

Én nem tehetek róla . . .  

A DISZ II. kongresszusa óta 
I 

pál'yát építünk és ;elmezes 
�yorsan szalad az idő, de a2. jégkarneváit tartunk. Színjáteltelt hónapok nem múltak szócsoportun1k betanul egy há
el nyomtalanul. A Petőfi rcnnfelvcmásos ifjúsági szinda
��SZ-brigád ma 1s a verseny I rabot. A közeli hegyekben 
elen halad, szánkóversenyeket és hólab-

egy pil.lanaiig sem tört dacsatákat rendezün'k. Amíg 
meg munkalendülete. azonban ezekből a tervekből 

vonatjegyet lkh-tünk. A me
netkedvezménl/i csoport bü
rokratikus hangú, hideg ie
vélben utasította el fkéré-sün
ket, és okát még csak meg 
sem indokolta. Megvallom, ez 
az eljárás keserűsége� okorott 
fiataljaink között. 

gépmeneteket nem hajlandó a lé· 
ren fogadni. J(IJelentette, hogy a 

A doloa úgy kezdődött, hog11 Balatonfőkajáron feltií11óe11 
sdkáig á.zit augusztus 30-án az 1102-es vonat. Allt. mintha gyö
keret vert volna, mint „aki" mitsem törődil, az utasok tiirel
metlenségét:el. ts az utasok, meg néhány hozzáértö t:ast1tas 
egy rossz szót sem szóltak a mozdonyra - a forgalmat szid
ták. A forgalmat, a11W!ly nem bi.:.tosit zöld utat, amely „meg
fogta'' a sebest. 

S egyszerre kiderült, hogy a forga!omtól bizony nyargal,. 
hatna az 1102-es, ha vinné a mozdonya. De a mozdony állt. 
Szende elvtárs, az Eszaki Játómüjai:itó do!gozój'.L idege.�en ug
rott fel a fülkében helyéről: A mozdonnyal van bttj! - s már
is szaladt előr� a 324-546-os számot viselő mozdcm11hoz, hogy 
segíthessen, ha tud. Nem tudott! A mozdonynak kiolvadt a 
bal elsó futókerék tengelyágya és a gép ,.fekve maradt". 

Augusztusi telje:sí!.ményük 145 
százalék volt, pedig jelenlegi 
mll'lllkájukat nehezebb körül
mények között végzik, mint 
bármikor az eddigiek során. 

A lelkesedéssel tehát nincs 
hiba. pedig volna rá okunk. 
El akartuk nyemi a DISZ 
Központi Vezetőség vándor
zászlaját - de sajnos, -nem 
tudjuk, hogy á.ll ez a verseny, 
van-e reményünk a győzelem
re: Ugy gondoljuk, a többi 
vasutas DISZ-szerve:z.ete1.-nél is 
eré6Ödött a munka, a zászló 
eln�e!·éséhez tehát nagyobb 
eröfeszítés kellene. De �t 
csak gondoljuk. Erté'lullés nél
kül, a versenytársak eredmé
nyeinek tudta nétkül a mi 
versenyünk csak „poroszkálás", 
mert nincs, ami ser'k,entene, 
,nincs ami hajtana bennünket. 
Jó lenne tudni, miért nem ér
tékelik rendszerese-n. a vörös 
vándo1·zászlóért folyó verseny 
iíllásá.t? 

Jó vol.na tudni azt is, ho
gyan fejlődik máshol a szer
vezeti élet, amely szintén be
leszámít a zászlóért folytatott 
versenybe. l\,li most nagy fi
gyelmet fordítunk a Petőfi 
i:.kolák előkészítésére. A párt
s..erTezet se�tségével már el
beszélgettünk valamennyi fia
tallal a tanulás jelen�géről 
és mc�haJlgattuk véleményü
lket arról is, 

bogyan lebetne színessé, 
érdekessé, v01uzóvá tenni 

az oktatást. 
,'\zt !ervezzük, hog_y oktatás 
utá.n - az anyaggal kapcsola
tosan - irodalmi és történel
mi esteket tartunk. Az utóbbin 
ellx>szélgetünk majd nemzeti 
,mlltunk legszebb esemén11ei
-riil, melyeket versekkel és 
szJpirodalmi felolvasásokkal 
iilusztráiunk. 

valóiság lesz, addig sem tét
lenkedünk: már na/!V létszám
mal működik a MOHOSZ
szal közösen létrehozott moto
T'O<Skörünk, melyet a DISZ II. 
kongresszusának tiszteletére 
kezdtünk szervezni. Labdaru
gó csapatunk is szépen sze-. 
repel. Járunlk kirándul'ni is -
bár ez az a program, amely
nek nagyrésze a nyár folya
mán „füstbe ment". 

Elképzelésünk az volt. hogy 
a legjobb lfjúmt.J.n-károkat ta
nulmány.i kirándulásra visz
szük, megismertetjük velük 
hazánk legs:2,ebb tájait. dolgo
zó népünk naeysren1 alkotá
sait. De az igazga.tóság ruim 
adott segítség<>t a szép terv 
megvalósitásához, pedig csak 

Ha nem is kapunk a felsőbb 
szen·ektől támogatást, mi 
azért igyekszünk pártszerveze
tünk segítségével teljesíteni a 
ko:n,g1-e:;szus határozatát. 

Valamennyi fiafalt be-
szerveztünk a. DISZ-be, 

és jó kapcsola'ot épí1ettünk 
ki a va.."1.ltas szmök ma 
tr.é(( iskolában tanuló - gyer
:me!reivel. Ezen az úton kh·á
nurnk továbbra is haladni. de 
ahhoz, hogy újabb sikereket ér
jünk el. több segítreg kellene 
a felsóbb szervektól, elsősor
ban a Politikai Osztály ifjú
sági CSODOrtjától. 

Krizsán Erzsébet 
a sátoraljaújhelyi pft. 

DISZ-szervezetének ti:kára 

„Fel kell éledni, lel kell é/Jredni11 

Komló állomás DISZ-szervezete az ötödik vasutasnapon 
vette át kiváló te1melési ered
ménye jutalmaként a hazánk
ban járt Komszomol-kü!dött
ség vándorzászlajt.t. A köz
ponti kiküldött, amikor ünne
pélyesen átnyújtotta a zászlót, 
többek között ezeket mondotta: ,,A Kcnnszomal ajándékát ter
melési eredményei:Jdkel nyerték el, de ruim szerrezeti életük

nistá.k is fel•.freresték a fiatalo
�t és elmo-ndtá.k neJdk, ho
gyan éltek ák a múltban, mi
lye11 fkiizdelmes, reménytelen, 
keserű volt az ő életiLk. Min
den ilyen beszélgetésnek egy
egy újabb kitöltött belépési 
nyilatkozat volt az eredménye. 

A szeptember 8-i taggyűlé
sen az eddigi négy-öt he

lyett 36 fia.t.al vett részt. 
kel. Fel lkell ébredni, jó szer- A ta!?;gyűlésen terveket készí
vezeti életet kell teremteni." tettek, megvitatták az elkö-

vetkezendő hónapok munká
. Ez a néhány szó tömören ját : október végén családi esJellerne_z_te a J?ISZ-szervezet tet rendez a DlSZ-szervezet, munk.áJat, � �gy h:itott a melyen az újonnan alakult DIS;Z . , vezeto�g�re, m1_n_t va- kultúrgárda a.dja a műsort. lam1 Jol csengo ebresztoora. November 7-én emlékünne-A pártsze':'.ezet megvitatta a pél1Jt tartanak a Nagy Októ-DISZ munkaJf.t és határozatot • · • 
horott a DISZ munkájának �n S_:ocuzltsta F,:'?.rradalom 
megjavítására. Ncmotny Ká- tíSzte!et�re. A _!enyounnep al
rolt1 ifjú kommunistát a DISZ-

1 

kal��?<>l k�lturmt1s?rral eCTU
be küldte dolgozni. A DISZ- �e'kotott :•bé� es�et' tartanak 
vezetőség a párthatározat alaP- es �ga)andékozzá:k a gyerrne
ján megvizsgálta tevékenysé- keket. 
gét. 

1 
Ilyen tervek hangzottak el 

, ezen a taggyűlé6en. Nem eso-A h�tarozat után_ a DISZ da, hogy hazafelé menet azt nagy figyelmet ford�tott. a tag- mondták a fiatalok: érdemes �oborzásr:3 .. A 
,
ve�WSégi_ tago� volt résztvenni a taggyűlésen, e� az aktivts�á:lc 1arúuk fU1.taltol érde11W!s DISZ-tagnctk ienni. fiatalhoz, a!kivel nem tudtak a És t h " munkahelyen beszélni, azt a • mos ' o':y a terv megva!; 

la'kásán fk.eresték fel. Beszél- es az
" 

e_eyezik a fiatalok kí
gettek a DISZ-ről, a fiatalok várusá��ival. az a fe!ada:. 
mai életéről és arról, hogyan 

hogy b1zzanak meg mmden 
élt a múltban az ifjúság. fia_;talt_ ?lya•n munkával. a!ne1y 

Az utóbbi hetekben esti ösz
szejövcteleket is szervezünk a 
p,;.lyafenntartási főnökség épü
lete előtt a fák alatt. Besrel
getünk a munkáról, a nehé2.-
15jgekrőL a feladatokról. Köz
ben énekelünk. tanulunk régi 
és új mur.kásindulóka'., vagy 
daJlal kísérjük tánccsol)OII'tunk 
próbáit. E?eken a beszélgeté
seken ISOk új, érdekes terv szü
letik. A népnevelő munkához foko

Többek között itt határoz- rott segítséget nyújtott a párt
tuk el, hogy a télen karcsolya• szervezet. Az idósebb lkcnnmu-

eloseinlt a tervek maradekta
lan végrehajtását. 

Görbe Zoltán 
tudósító 

A Szombathelyi Törekvés bulg á ria i  túrá já ról 
A z  elmúlt hónapban a Szom

b.:1helyl Tö!'ekvés SE bo,gár tú· 
t'an vett részt. 

A magyar vasutas labdarúgó
csapat tag.lait „ Bolgár Lokomo• 
tív SK. t r�zúgos elnöksége Co
St\Clla meleg barátsággal. ElsO 
mérkőzCsül.;ön közepes formát 
mutatott a csapat. A Szófiai Lo
komolív Igen kemény, de végig 
�portszert1 el!enfél volt. A mér
kozést több mint 10 OOO lelkes 
nez:ú clöu 1 :0 arányban nyertük. 

Burgaszba visszatérve, az ot
tani Lokomotfvval mérkőzött 
csapatunk. A neMztalajú pálya 
alaposan próbflra tette mindkét 
csapat küzdőképességét. A mér• 
közés után, - melyet 1 :0 
arányban nyertünk - a város
tól 15 kilométerre lévö régi tö· 
rök fürdőbe látgattunk. Este 
megvendégelték csapatunkat és 
másnap tovább utaztunk utolsó 
állomásunkra. Russeba. Itt a 
szakszervezet területi bizottsá-
gának elnöksége, a Lokomotfv 
sportegveso:et éf; a város vezetői 
fogadtak bennünket. Az itteni 
mérkőzést 2: 1 arányban nyer• 
tük meg. 

A magyar fiúk magatartása. fegyelme, naJ:?ymértékben emel
te a magyar sport és müvelölnek 
teklnlélyét bolgár elvtát•satnk 
előtt. A részvevő eJvtiirsak nevé
ben lapunk hasábjain Is k/!szö-
netet mondunk p;írtunkna.l<, a 
szakszervezet elnökségének, 
ho� Jehctfivé tette számunkra a 
Bolsrár Képköztlírsns[tp-ba való 
utazásunkat, a tes.tvél'I bol�ár 
nép megismerését. látókörünk 
szélesltését. Hálánkat a munká
ban és sportban akarjuk leróni. 

Szabadfi Józoef, 
a szombathelyi terUletl blzotts'1o 

elnöke 

jövőben sem fog kiállni, ha o. 
gépmenet Jön. Ha nem tudná. ez• 
úton közölJilk Yele. hogy a ki 
állás Ilyen fajtája nem egyenló a 
téren való kiállással. 

A „figyelmes" lélcezó 

... 1790-es tehervonat \'CzetoJe 
megkérte az egyllc rékezót. hogy 
Jöijön a poggyászkocslba és fi• 
gyeljen addig. amig ö egy kicsit 

Alszik. A íékez6 íékJét otthagyva 
olyan szorgalmasan figyelt. hogy 
nem vette észre a Kisújszálláson 
n po1rnvászkocslbn ker016 ellen 
0rzó közegeket, akik felelÖ<lséiire 
,·onták mlndkettöJüke!. Máskor 
Jobban kell flg)'elnl. 

A tevék is ellcerUlnélc 

Pe�tszentlmre állomáson nincs 
h·ó,·[z. A vnsuta�ok és az utasok 
e,gyaránt $érelmezlk ezt. de a 
sérelem még nem fakasztott vl• 

Száz és száz utas topogott a helyén, nézte idegesen az órá
ját, mi lesz? A mozdanyvezető is ezt lkérdezte, majd így szólt 
tnentegetózve: ,,Én -nem tehetek róla, el sem tudom képzel11i, 
h-igyan történ,hetett." Segítsünk neki: nem gondozta becsüle
tesen a mozdonyát. Ez az igazság. Erre talán azóta Tájött a 
mozdonyvezető is és nemcsak erre, hanem arra is, hogy ilyen 
felelőtl.en munkát nem túr az őszi forgalom! 

- Száz gyermek bef<l'l!ad:í.- - Laktanyák korszerüsité-
sára. alkalmas, modern napközi sére ebben az esztendóben 
otthon épült Debrecenben 1 34 OOO forintot költöttek Keu
mil!ió 279 OOO forint költséggel. 'keméten. 
Nt1iregyházán 600 OOO forintot - Mozgó ra.kodásfőnöksérf 
fordítottak bölcsőde építésére klr-··➔elt égeket hívott életre a 
ebben az esztendőben. MAV. E kirendeltségekhez 9-

- A minisztériumok körotti 12 dolgo1,á tartozik, akikmek 
vasúti szá!lfü,.si verseny a má- fogJalkoz atását a vasút min
sodik ne.gyedév':>en a követ- denekelőtt azoknál a fuvaroz
kezóképpen alakult: a I. cso- tatóknál teszi lehetővé, aki!< 
portban első a Vegyipari- és címére rakodási kapacitásukat 
Energiaügyi Minisztérium, má- meghaladó mennyiségben ér
sodik a Szénbányászat i  Mi- kezik küldernény. A dolgozók 
nisztérium. A II. csoportban munka utáni pihenését, szük
elsö a Belkereskedelmi Mini.sz- ség e3etén meleg helyen való 
térlum, második a Könnyű- várakozást.!, jól felszerelt lak
ipari Minisztérium. Az emlí- tanyakocsik biztosítják. 
tett minisztériumok szállítási - 50 OOO forint költséggel 
szerveinek dolgozóit 9500 fo- tatarozzák a ta.o lcai vasutas 
rint pénzjutalomban ré ·zesí- kultúrotthont. Á munkálato
tette a közlekedés- és posta- kat megkezdték. 
ügyi miniszter. - Kigyulladt a. \'illany Moha 

- A nagycsaládos pályaörök állomáson szeptember 15-én. A 
lakásának bővítésére 52 OOO MAV Villamosfenntartási Fó.. 
forintot fordítottak a porpác- nökség dolgozói terven felül 
hegyeshalmi vonalon 1955-ben. végezték a szerel!'Si munkákat. i - Az Ernst Múzeumban (VI., - A teherkocsik á.tfutá�I ide

cJ. Nagymezó utca 8.) megnyílt jét fél nappal csökkentették az 
Kazinczy János és Kling Északi Járóműjavító dolgozói. 

zet. Nél!'y tve kOldö�get!k az 
1e>rt7.J!Ató�Jghoz a kflrelmek özö
nét. Rcs�z nyelvek szer!nt a 
Szaharában ls artézi kút csobog• 
hatna ennyl !dű alntt. 

Erdemes jól dolgozni 

Ki ne örülne egy új üzem
résznek, egy korszerű lakta
nyának, egy barátságos kultúr
oWhonnak. Mi, Szeged igazga
tóság dol'(ozói csupán ebben 
az esztendóben több mint 90 
millió felújítási és mintegy 8 
millió forint beruházási össze
get használtunk fel. 

Békéscsaba fűtőháznáJ majd
nem másfélmillió forintot köl
töttek korszerű öltöző és mos
dó építésére. Szeged-Rókus ál
lomáson 30 OOO forintba került 
a munkásmelegedó lét�ítése. 
Kecs'keméten a pályafenntar
tási dolgozóknak épült 400 OOO 
forint költséggel öltöző és mos
dó. Nehéz lenne felsorolni mi 
mindennel gazdagodott igazga
tóságunk. 

Uj létesítményeink azt hir
detik, hogy érdemes jól dol
gozni, mert munkánk gyümöl
csét nemcsak a borítékban le
vő összeg mutatja, hanem 
nagyszerű alkotásaink is, me
lyek a dolgozók életét teszik 
szebbé, könnyebbé. 

Sziládi Sándor 
Szeged. 

Gt1örgy festóművészek művei- - 89 család üdült július 
nek kiállítása. Kling elvtárs a 5-töl szeptember 13-ig a Vasúti 
Vasutas Központi Képzőművé- Főosztály korszerűen berende
szeti Iskola tanára. A kiáJlí- zett balatonszemesi családi 
lás megtekinttiető délelótt 10  üdülőjében. 
órától este 8 óráig. - Székely Bertalan születé• 

- Oj, ezerszemélyes öltözőt sének 120. évfordulója alkal
és mosdót adnak át a dolgo- mából nagys1.abású gyújtemé
zóknak szeptem':>er 30-&.n, a nyes kiállítást rendezett az 
Hámán Kató Fútóluí.zban. A Országos Széprnúvé.�zeti Mú• 
létesítményt 1 200 OOO forintos zeum a Műcsarnokban. (XIV., 
beruházással építették. Dózsa György út 37.) A kiállí-

- Az összekapcsolt mozga· tí.s október l-ig lesz nyitva. 
lomról ankétot rendez a va5- Megtekintilető délelótt 10 órá• 
utasszaks1ervezet a Köziek<!- tál este 10 óráig, 
dés- és Közlekedésépítéstudo- Elcseré!ném összkomfortos. 
mányi Egyesülettel karöltve, na..-�·mt'l-etü MA\'-bázban le\'ö la
szeptember 20-{.n föl 12 óra-

, 
kásomar 2 !'oba . összk_omfor• 

kor a Vasut.a5 DC!l�ozók Szak- :�t:.
r
�1��

d
1f�'ci��ii 1?ts .1'f"�i! 

szervezete székhazaban. 1et. f--zt. 4. 

Bolgár ünnepi est 
az Északi Járóműjav ító kultúrotthonában 
A bolgár nép feL-szabadulá-

, 
a bolgár nép a Bolg:ír Kom· 

sának 11 .  évfordulója alkal-má- munh,ta Párt vezeté.;ével kiví• 
ból a Vasutas Dolgozók Szak- vott. 
szervezet.ének elnöksége és a A hatalmas tapssal fogadott 
budapesti Bolgár Művelődési ünnepi beszéd után Ka&zá.s 
Intézet szeptember 1 1-én ün- István elvtárs, a szakszervezet 
nepi estet rendezett az :f:51.aki kultúrosztályának vezetóje 
Járóműjavító kultúrottlhoná- mondott beszédet, amelyben 
ban. A műsor kez.dete előtt a hangsúlyozta, hogy a magyar 
nagy�zámú közönség megtekin- vasutas dolgozók szívből örül· 
tette a kultúrotthon folyosóin nek a bol.<!ár nép hatalmas 
rendezett kiállítást, amely be- ered"Ilénveinek, hiszen ezek a 
mutatta a bolgár népművészet közös cél•!10z, a szocializmus 
néhány jellegzetes, eredeti al- felépítéséhez viszik közelebb 
kotását és színes reprodukciók- nemcsak a bolgár, hanem a 
ban a bolgár népviseletet. magyar népet is. Törhett-tl€n 

Az ünnepi estet a Vasutas hűséggel a Szovjetunióttoz, 

Bol,:át• barátaink mlnd,•nt el· 
kö,·ettck, hogy Jól ér�zzük ma
gunkat, mcgmutattál< u gyönyO
ru orsz[tj:! nevezetes�égeit. Egy 
alkalommal a \"itosa-hegyre vit
tek bennünket:, nhonnan nagy
sz�rü k!látás nylllk az est! ,·!I· 
Jany!ényben úszó Szóriára. Ké
sobb a Szófiától mintegy 40 k!ló· 
m�tc1·re fel..:vJ. Szt�Iin nevét vi
seló vfzlcrömú-rendszert te1.<ln
tellük meg. E, az erömtl termeli 
a rö\'áros környékén iévö 0ze• 
mek részére az elektromos ára
mct. 

Bulyárlal utunk hozzájárult a 
bolgár-magyar bnrútság elmé· 
lyl réséhez. A bolgár népben 
hazáját és szabadságát szeretó 
dolgos népet Ismertük mel(. 
Amerre csak Jártunk hatalmas 
ép!tkezések jelzik a szocialista 
hazát ép!tO nép gigászi munká• 
Ját. Különösen szembetűnő a 
tisztaság, amelyet a városokban. 
üzemekben tapasztaltunk. ltrde
kességként elmondhatom. hogy• 
ha valaki este például lámpa 
nélkOl közlekedik kerékpárjával. 
azt leszállll_lllk és fisrye!meztelll,, 
de ha vatakJ �zemetel az utcá,1. 
vagy eldob egy darab papírt. 
azt a rendőr n helyszínen pénz
bírsággal súJtJa. 

A kultúrház társalgóia 

Dolgozók Szakszervezetének örök barátságban egymással, 
központi vezetősége nevében haladjon tovább a bolgár és 
Gróf József elvtárs, a buda- a magyar nép a felemel'<ecté5 
pesti területi bizottság elnöke útján - mondotta befei'!?é,,"ÜL 
nyitotta meg. Üdvözölte a meg- A gazdag ünnepi mús'lr k� 
jelenteket, köztük a budapesti retében bolgár és magyar m,j. 
bolgár nagykövetség je!enlevó vészek léptek színpadra. A ká• 
tagjait, Yalamint az Északi Já- zönség nagy tetszéssel f-,ga !ta 
róműjavító által p:ltronált Ti- Geor(Jieva Emilia, a szófü1! A:• 
szapol!a[árdi Gépállomás dolgo- !ami Operaház tagjának b,,:
zóit. Utána Szecsanov Ljuben gár népdalait, Marin Ange!o11 
elvtárs. a budapesti Bolgár brácsns.aímait, Georgi Dimit
Művelódési Intézet igazgatója rov Bocsov hal'!Tlonikán e1cí
mondott beszédet. Mmutatott, adott bolgár és magyar népdn
hogy amint a ma!(var népnek lai!, Kun Zsu::sa VIT-dfia,; és 
1945. április 4-e jelentette a Fülöp Viktor. a Magyar A.
szabadság felvirá'l'zá5át. úgv a !ami Operll'ház műv�zeinek 
bolgár nép új életre születé2é- balettszgmait. Komenzoli Má· 
nek napja 1944. szeptember ria zo'lgoramúvésznót. a Bol· 
9-e volt. Ezen a napon szaba- gár Művel6dési Intézet köz
dította fel a győzedelmes szoY- ponti ne01 tánccsoportj:\nak 
jet hadsereg Bulgáriát, s a bol- bolgár népi tánrait. valamint 
gár nép szinte még aznap Pa1otai Erzsi előadómű,·észt, 
megkezdte hazája forradalmi aki Iszajev- és Vapcarov-ver
áta1akítását. A magyar dolgo- seket szavalt. A műsort Ga
zók előtt - mondotta - isme- laschek Ferenc konferálta. A 
retesek azok a hatalmas politi- műsor második felében két 
kai, gazdasági és kulturális bolgár kultúrfilm kerillt vetí
eredmények, amelyeket azóta tésre. 

Szófial mérközésilnk után 
Piovdivba utaztunk. ahol részt 
vettünk a bolgár vasutasnap 
Gnnepségeln. A sportilnnepség 
scrán ,c:-:;apar.unk a Plovdtvi Lo
komoth-val Játszott. A mérkőzés 
mind\'égig Igen erÖ!i Iramú. de 
sportszerű volt. 'Az eredmény 
döntetlen tett. Utána a városi 
pártbizottság és a Lokomotlv 
,·ezctösége látott venMgül ben
nünket, majd csapatunk Bur
qa!zba, a Fekete-tenger melletti 
kikölüvárosba utazott. 

Alkalmam volt több helyen be· 
tekinteni a szakszervezeti mun
kába. SzemhetOnó bolgár testvé• 
relnkné1, hogy mennyire Jó a 
versenynyllvánosság. és milyen 
kitűnőek a cllcsósé,:itáblák. A 

Nem sokkal később Szófiában tisztasági verseny eizylke a leg. 
8 népi clemokrallkus országok rontosabb pontoknak. A bolgár 
�portküldötlelvel a testvéri . álla· 1 állomások tiszták, rendezettek. A 
mok sportkapcsolatalnak feJlesz• tlsztasá,al versenyt öss7.eköt11, az 
tésPröl tárgyaltunk. Miután ér· 

1 

üzembiztonsággal, amire külön 
demi tárgyalásokba nem bocsát- mozJ;l'alom 1� utal. A menetrend
kczhnttam. az elhon�zott Java�- szerinti köz'ekedés fontos ver
lnlokat. visszatérésem után kö• senypont náluk. A vonatkésés 
zöltem a Törekvés országos el· majdnem Ismeretlen fogalom 
nökstgével. Bulgáriában. 

Munka után fzlésesen bffenclezett 
qozóinkat. 

kullúrszobák rirJ;ik dol• 

(Kovács Géza relv.) 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

Népnevelő elvtársak ! 
A párt szavát ti tolmácsoljátok a dolgozóknak : 

Partunk é6 kormányunk 
felhívással fordult dolgozó né
pünkhöz: mtndert'ki 33ját ere;ehez mérten jegyezzen békekölcsön.ti 

A mi népünk az elmúlt tíz 
év alatt gazdája lett az or
szágnak. Magunk teremtjük 
meg jobb, boldogabb életün
ket, mi vagyunk felelö.sek mi:ndazéTt, ami ebben az or.!Zágban rorténik. Nem mind
egy számunkra é6 egyetlen 
dolgozó számára sem, hogy 
hogyan, milyen ütemben fei-

lódünk, lassan Va/!Y JO'Ol'sab
ban haladunk-e előre a szo
cializmus építésének útján. 
Az a felelős ég, amely vala
mennyi magyar dolgozóra há
rul az ország jövőjéért. épí
téséélt. meg kell hoiiv mutat
kozzon mast is, a VI. Béke
kölcsön jegyzés ideje alatt. 
Nem kevesebbről van szó. 
mint arról. h<>l(V az általunk 
jegyzett békekölcsönnel to
vábbfejlődésün:ket. egész or
szá� és családunk szebb. 
boldogabb jövőjét segítjük elő. 

Forintiaink testet öltöt1ek békemuveinkben 

A kölcsönjegyzés sikere ál- velés jellemezzen, be6Zélgeté
dozatos munkát követel vala- sük meghitt, öszinte tanácsko
mennyi népnevelőtől. Mint zás, véleménycsere le:zyen a 
mindig, most a békekölcsön- dolgozókkal. De amellett. hogy 
jegyzés ideje alatt is a népne- elmondják, mire fordítja ál
'velőkön keresztül a párt be- !amunk a kölcsönadott forin
r-éI a dolgozókhoz. Meg kell tokat, ismertetik elért ered-
macyaráznunk mindenkin!c'k ir.ényeinket, beszélnek máso-
1rilágosan és közérthetően. dik ötéves tervünkről és meg-
liozy miért van szükség bé- beszélik a jegyzési ö.o;szeqet. 
kekölcsönjel!YZ,ésre, miért ké,·i hallgassanak. meg minden dol
kormányunk minden polgárá- gozót, kérjék ki véleményü
tól megtakarított forintjai egy ket, segítsenek esetleges pa
:részét. A .népnevelők hivatot- naszaik orvosl ásánál Az el
tak arra, hogy a dolgozóknak múlt évek tapasztalatai arra 
ezt megmaiiJrarázzák, minden- figyelmeztetnek. hogy e!!Ves 

fias kötelességün:kmek. Ezt 
várja a párt a propagandista 
elvtársaktól is. A propagan
disták már tudják, hogy kiket 
nevelnek. oktatnak a soron
lé\'Ő oktatási évben. A köl
csönjegyzés ideje alatt kere6-
sék fel halll(atóikat. beszé!ges
senek el velük a békekölcsön
r61. érdeklódjenek anról, ho
gyan é6 mennyit jegyeznek. 

A népnevelők felkészültek a 
békekölcsönjegyz.ésre. Agitá
ciós anya�kat tanulmányoz
tak. népnevelő tanfolyamon 
vettek részt. hogy úzy mond
juk: bőven van agitációs érv 
a tarsolyukban. Ez azonban 
nem elég. A je� ideje 
alatt is az al(itációs érveket 
á!landó8'11 újakkal kell bőví
teni. Számtalan lehet&ég nyí
lik erre: nép&Zerúsíteni lehet 
a példamutatóan dolgozó és 
iegyző vasutasokat, az áldo
za tot vállaló komm1•nistákat 
és pártonkívülieket. De hasz

nálják fel az agitátorok a napi 
sajtót, amely nap mint nap 
úi és úi agitációs érveket ad 
munkájukhoz. 

Az ellenség nem alszik 

kivel megértessék. Beszélje- népnevel.ók gyakran megfe- A jezyzés ideje alatt nem 
nek ar.ról, hogy az évek so- ledkeznek anról. hogy a néo- lehet egyetlen pillanatra sem 
rán je,zyzett kölcsönök Ö6sze- nevelő nemcsak a párt sza- megfeledkezni az ellenségről, 
gét bőségesen megtalálhatják vát tolmácsolja a dolgozók- amely megpróbálja majd leki
a nazy építkezésekben, gyö- nak, hanem a dolgozók véle- csinyítenl elért eredményein
nyoru Sztálinvárosun'kban, ményét Íll a pártnak. Nem ket és bizalmatlanságot kelteInota égbeszökő húlőtornyai- szabad előfordulnia olyan eset- ni további sikereink lehetösé
ban, Kaztncbareika úi házso- nek. hogy az agitátor ne hagy- géről. Az ellenség minden 
raiban. a vasút új sínpáraiban. ja szóhoziutni a dolgozót. A i!111ekezete ar-ra irányul majd. 
új mozdonyaiban., új lakta- népnevelő elvtársak ne sajnáL hogy csökkentse a dolgozói,: 
nyáiban, 'kultúrházaiban és ják i¼Z időt. a fáradságot a dol- lelkesedését, aláássa jövőbe
bölcsődéiben. valamennyi vas- gozók által elmondott problé- vetett hitüket. A népnevelő 
úti építkezésben és drága ha- mák elintézésére. Járjanak elvtársaknak le kell leplezni 
zánk, dolgoo népünk ezernyi utána minden panasznak és az ellenséget. mert ellen6él(es 
alkotásában. sürgessék a Jogoo panaszol, elemeknek nincs helyük kő-gyors elint.ézését. zöttünk ! Népnevelő elvtársajnk aai- A kölcsönjegyzés ideje alatt Népnevelő elvtáraak! A vas-tációjuk során büszkén hir- minden aktíva agitációs mun- utas dolgozók az elmúlt tiz év dessék elért eredményeinket, kájára fokozott szükség van. alatt már sok csatát nyertek. 
hisz mindez dolgozó népünk Bár nem minden népnevelő. s e csatákra a népnevelök á!
rnunkájának gyümölcse. Nincs pártbizalmi és aktíva lesz je- dozatoo, fáradságot nem is
o:yan város. falu. szolgálati merő munkája lelkesített. A 
helv, nincs olvan dolgoeó, aki gyeztető. de ez nem azt ie- párt azt !kéri tólünk, hogy e:t 
a felszabadulás óta ezerszer lenti, hogy az ó munkájukra a csatát is nyerjük  meg, i�
ne bizonyosodott volna meg n incsen szükség. Politikai fel- gye�zen minden vasutas dol
arról. hogy ez az o1wág a mi világosító munkát minden ak- gozó békekölcsönt. A mi naio•
országunk, ez az ország ne- tívána.k, minden párttagnalc szerü Yasuta,aink eddig is be
künk épül. Nincs olyan dol- végeznie 'kell. Népnevelő. párt- csülettel helvtálltak é<; helvt 
gozó, akinek ne történt volna bizalmi elvtársak, segítsétek a fognak állni most is � VI. Bé
olyan esemeny családjában. iegyeztetöket. keressétek fel a kekölcsön jegyzés sikeres vég
amelyet fel tudunk használni körülöttetek lévő do!J(ozókat, rehajtásával. beszélg�setek a jegyzés je-agitá.ciónknál. Jentóségéről és jegyzéstekkel Tóth István 

Minden népnevelót a türel- mutassatok példát an-a, ho- a vasút politikai fóct<ztály 
messég. a sokoldalu bátor ér- rn;an kell eleget tenni haza- munkatársa 

______ ..,.. ______ 

A zászlót megőrizzükJ 
A Szombathelyi Járómüjaritó fiataljai ábettc1 a DISZ K V  rándorzászlajál 

Több mint fél é,·e készülnek 
erre a napra a járómújavító 
fiataljai. Sok száz dolgos óra, 
megannyi izgalmas munkanap 
előzte meg ezt az ünnepséget, 
amdy itt zajlik most a kultúr
teremben A Szombathelyi Já
rómlijavitó dísze ei több mint 
fél évvel ezelőtt elhatározták, 

hogy elnyerik a DISZ Központi 
Vezetőség vörös vándorzászJa_ 
ját. Az elhatározás szilárd alap
ra épült :  az üzem közel 400 
ifjúmunkása nag11ban hozzájá!
rult, hogy a vállalat 1954. vé
géig hét ízben nyerte el az 
élüzem címet. 

A legjobbak kö.::ött is az e/só 

öreg pártmunkás i3mét hosz
szasan elbeszélgetett vele és 
azóta Laci m indennap pontos, 
nem l{yárt selejtet. teljesítmé
nye 130-133 százalék. 

Reseterics László története 
nem egyedülálló a DISZ-szer
vezetben. Sokan. nagyon sokan 
váltak a félév alatt is jó mun
kásokká, lelkes DISZ-tagokká. 
Ezt fejezte ki Egri Sándor elv-

A fogadalom óta újabb sike-
1 

ünnepelt az üzem, köztük Rákli 
'

t�rs, a DI�Z. Köz!:'°nti yezet� 
rekkel gazdagodott az üzem Katalin esztergályost, akit ki- se(!e munka_tarsa unnepi �ze
története. A felszabadulási ver- váló munkájáért a párt tagje- dében. _a�ukor hangoz_tatta . a 

'rtb· tt l"lt · · 'b · f l tt k H termeles, eredmenyekkel ;;enyben Vas megye pa 1zo - o Je1 sora a 1s e ve e . or- 1 .. - t - 00. "tt DISZ · · , · - d · k · th F · t . .,.ál . t eg1111tt not • eros o a. .sagana., serleget, negye ev or va P1encne esz et „ yos lTk . . 1 _  ,_ . . A és félévkor pedig ismét - ki- bejegyezték a DISZ Dicsőség po 1 1 a, _ _ neve omun ro3a._ tencedszer _ az élüzem címet Könyvébe. P2_rt _seg,t�egevel a DISZ � eze 
és most a DISZ Központi Ve- !o! _tarad�ata�lanul neveltek az 
zetó�ég zászlaját nyerték el. Tanítók és tanítványok 1/Jumunkasokat . . •  
Az utóbbi fél év sikerei mesz- S most, a hosszú hónapok Viharzott a terem. dörgölt a 
szehangzóan hirdetik a DISZ lelkes munkájának részvevői taps. amikor beszéde végezté
munkajának eredményeit. A itt ülnek a teremben. Közöl- vel átnyú.i{otta a gyönyörú vő
felszabadulási versenyben tük, velük az idősebb dolgozók, rös vándorzászlót. Hát még TischlPr József és Szen.teleki öre� pártmunk�sok örvendez- amikbr Pjeczka Mátyás. a bu László DISZ-brigádjai halad- nek, büszkélkednek _ a tani• dapesti i\lÁ V Feléoítményi 
tak a-i élen. De a többi fiatal Vasanyaeja„ító DISZ-titkára 
ko··zo"tt •0m Yolt száz s7á,..alékon tók, akik elősegítették. hogy a 

- akil,től eln"erték a zászlót = DISZ-szervezet a vörös zászló · 
alul teljesítő. igazolatlanul mu- őrzője legyen Itt van Gabru- - kijelentette, azt üzenik fia-
lasztó. sek Józsi bácsi, a VIlT. osztály ta!jaink, miközben sok sikert 

A DISZ II. kong1·esszusa fialaljain::..k „édeslph". akinek kívánnak, hogu csak kölcsön
újabb el'edményekre lelkes!- neinoven éves munkásmúlt van adják a zászlót és egy fél év 
tett.  A járómüjavítóban egyre- a háta mögött. Sok fiatal kö- múlva )ö1,nek érte! . . . 
másra alakultak a DISZ-bri- zött Reseter,cs László is neki 
gádok és június végére már az köszönheti. hogv ma nem kell Uéllól. lettii11l.· ll .::ás:/óra! ifjú.munkások többsége a 25 szégyenkeznie. Reseterics LaciDISZ-brigá.dban dolgozott. A ml még néhány hónappal ezfi.atalok átlagteljesítménye el.- előtt sok baj volt. Gyakran érte a. 120 százalékot és majd· gyártott selejtet és még gvakcsak valamen11ui tagja lett az rabban késett a munkából. ifj�ági szövetségnek. Gabrusek eivtárs többször be-

Az üzemben öt DISZ-iárőr� szélgetett Yele -. de kevés si· 
szerveztek. A járőrök rövid íd;> kerrcl. Egyik reg11el aztán 
alatt 19 OOO forint megtakan- uevancsak mel!lepődött Laci : 
táshoz seg,tették a vállalatot. A ahoev belépett a müheh·be. 
VIT ti. zteletére Indított ver- meglátta fényképét a faliúisá
aenyben új iJi-sztahanov,stakat gon - a lemaradók között. Az 

Lő1facz E,nö DISZ-titkár Íl!Y 
válaszolt :  mi pedig meqfogad-
1ul·. hog11 a zászlót megőrizzük 
és ha eddig vándorzászló volt 
is, ezután nem fog vándor l
ni. Mindent elkövetünk, hogy 
mélt6a1c legyiink a zászló őrzé
sére és tott0kkel bizonyítjuk a. 
iövőben is, 1'or,u hűelc vagyunk 
a pál'thoz. húek vagyunk a 

néphez. 

Indítsanak mozgalmat a DISZ-fiatalok 

a kismozdonyok karbantartására 
A vontatási szolgálat fiata7,

Jai országa& aktívaértek.ezleten 
tárgyalták rr. eg az őszi forga
lom tennivalóit, azokat a fel
adatokat, amelyeknek végre
hajtásáh'oz az ifjúság lelkese
dése, tettrekészsége nagy len
ditőerő. ,. 

,ü] fontos feladat középpont-
1 

elvtárs arra a hibára. ho� a 
ba állításával olyan útmuta- kiváló fiata_l mo_z�o_nyYe�etó
tást adott a fiataloknak, ame- ket nem nepszerus1hk eleggé, 
lyeknek követése révén az nem beszélnek róluk. bármi
őszi forgalom sikerének leg- Jyen szép teljesítményt érnek 
eredményesebb részeseh·é vál- is el. A Jövőben ezen változ
hatnak. Elöljáróban rámuta- tatni kell. A DISZ-s�ervezetek 
tolt arra az óriási különbségre, gondoskodjanak arrol, hogu a 
amely a régi világ fiatal moz- kiváló DISZ-tag mozdonyve-

1\lúlt és jelen donyvezetői és a mai fiatal zetők neve a fútőház legfeltű• 

1 

vontatási dolgozók között van nőbb helyén kt legyen füg-
A • t k I t elo"ado· 1· a Töl- bánásmód, &zolgálati beosztá�, gesztve. Természeteser. n}il-z er e ez e 

b · · t k' t t 'b ' · · k 11 h · t · glJeS Lajos elvtárs a 7. szak- erezes e -in e e en. .. vanossag:a ·_e ';)Zm li
� 

1s, 
osztály vezetője tö6b rendkí- Rámutatott ezután Tolgyes ha valaki mulasztast ko, et eL 

A túlsúlyos mozgalom es a kisgépek karbantartása 

A fútőházi DISZ-szerveze- 1 hanll'.1golt �isgép�ket . ;endbe
tek legfőbb feladata. hogy nö- hozzak és allandoan 10! kar
veljék a fiatal mozdonyveze- bantartják. 
tök tudását és serkentsék őket A fútőházfónököknek min
a gyakorlati tapasztalatok den más téren is kötelessége a 
megszerzésére. Az idei őszi DISZ-fiatalok támogatása. 
forgalom legfőbb fegyvere, a Támogassák m indenben a túlsúlyos mozgalom eredmé- DISZ-szervezeteket. ne félje
nyeinek és hiányosságainak nek a fiataloktól, segítsék 
ismertetésére tért át aztán az őket a szakmai, politikai mü
előadó és megállapította, hogy veltség megszerzésében egy
ez a rendkívül fontos mozga- aránt. A következő ötéves 
lom nem fejZődik kellőképpen. tervben nagyobb mértékben 
Kevés a túlsúlyos vonat, a ki- jelentkezjk a Diesel-ele_ktro
terheletlen vonatok száma vi- mos vontatás. Nemcsak D1esel
szont annál nagyobb. A mis- el':.ktromos to�atógépek ké
kolci mozdonvbrigá.dok pél- szulne_k a_ vas;it s_zámára. h�
dául az idén 32 OOO tonnával nem UJ tipusu Diesel-elektrn· 
kevesebb túlsúlyt vittek, mint �os gyorsvonati mozdony_oK 
a tavalyi hasonló időszakban. is. Még ebben az ev-

ben tizenöt új 375-ös és tízen-Arra hívta fel ezután nyo- hét 424-es gép hagyja el a matékosan a fiatalok figyel- gépgyárakat. - Azt javaslom mét Tölgyes elvtárs, hogy ne azoknak a fútóházfönököknek, 
csak a nagy gépeket i1711ekez- akiknek fútőházába új gépet zenek jól karbantartani, ha- állomásítunk, hogy azokból a nem a kisebbeket is. Kezdjünk legjobban dolgozó DISZ-fiatamozgalmat a kis gépek tökéle- laknak osszanak ki egyettes karbantartására és ezt a. 2g11et. u; gép a fiatal mozmozgalmat a DISZ vea11e a ke- donvvezető kezében! A régi zébe! A 7. szakosztály minden fiatalok vizsga után legfeljebb 
támogatást megad ehhez. csak új lapátot kaptak. Ebből 
Már intézkedés történt. hogy is az ifjúság felé sugárzik az 
a fütőházfönökök a karbantar- új é let minden szépsége és 
ti.s jutalmazására szolgáló öröme. Fel tehát fiatal szívvel, 
alapból fokozott mértékben de meofontolt ésszel, igazi a.::okat részesitsék, akik az el- DISZ-lendülettei a munkára! 
Csatlakozások a kisgépek I...arhantarlási mozgalmához 

Tölgyes elvtárs előadásához 
szinte felvillanyozva, tettvágy
tól eltelve, a problémákat 
minden oldal1:ól komolvan 
megvitatva szóltak hozzá a fia
talok. 

lyaudvar naponta két vonatot 
le fog mondani, hogy biztosí
tani tudja a túlsúlyt. A mis
kolci fiatalok örömmel fogad
ják és megvalósítják Tölg11es 
elvtárs javaslatát az ifjúsági 
csoportra vonatkozólag. Jelen
leg öt ifibrigád dolgozik náluk. 
A kiamozdon11ok karbanta,·tá
sára vonatkozó javaslatot szin
tén magukévá teszik. Legutóbb 
már 376-os gépet küldtek a 
tisztasági és karbantartási ver_ 
senyre. I..azányi József (Buda
pest-Ferencvároo) kifogásol
ta, hogy nincsenek távolsági 
vonalaik, !orda nélkül járnak, 
emiatt visszaesett Ferenc
városba:i az 500 kilométeres 
mozgalom és a túlsúlytováb
bílási mozgalom is pang. Kér
t� :  vizsgálják felül a ferencvá-

rosi fűtőház vontatási i-iszonyait, mert a ferencvarosi fiatalok égnek a t:ágytól, hOf/U minél eredményesebben bekapcsolódhassanak a túlsú!utovábbítási és az 500 kilométe
res mozgalomba. 

Szabó János (Budapest-Fe
rencváros), Papp elvtárs (Nyu
gati Müszak), Fábián Mván 
(Békéscsaba) kocsivizsgálók 
hangoztatták : úgy tudják, hogy 
ez vontatási és nem kizáró
lag mozdonyvezetői értekez
let, ők is a vontatáshoz tartoz
nak, mégsem esett róluk szó a 
beszámolóban, pedig ők is 
harcolnak az őszi forgalomért 
és útmutatást várnak munká
jukhoz. A forgalom úgy sem 
becsüli meg őket eléggé. 
Szükségük len ,e több szak
könyvre, hogy képezhessék 
magukat Darazsacz Ferenc 
(Pécs) arról számolt be, hogv 
öt DISZ-brigád működik ná
luk a legszebb eredménnyel. a 
fútőházrönök messzemenó tá
mogatásával. 

Több felszólaló telt még szó
vá megoldásra váró problémá
kat, végül Preszlinger Kurt 
(Szombathely) Tölgyes eh-társ 
egyik kritikájára válaszolva, 
hogy nem működik náluk 
DISZ-brigád, bejelentette: a 
bírálat hatása alatt azóta há
rom mozdonyt•ezetó. két moz
donylakatos, e1111 kocsilakatos. 
és egy kocsitakarító DISZ-bri
gád alakult a szombathelyi fű
tőházban. A szombathelyi fia
talok szintén örömmel csatkl
koznak a kismozdonyok kar
bantartási mozgalmához. 

Tölgyes elvtárs részletesen 
válaszolt a felszólalásokra, 
egyebek között foglalk_ozott . a 
kocsivizsgálók problema1val 1s. 
Az értekezlet Fiók János elv
társ, a vasút politikai fóos�
tály ifjúsá_gi alosztálya vez_eto
jének zárószavaival ert veget. 
Fiók elvtárs felhívta a rész
vevőket, hogy odahaza fútőhá
zi aktívaértekezleten tárg11al· 
ják meg az itt hallottak alap
ján a vontatási szolgalat fia• 
taljainak az őszi foraalomban 
való részvételét. 

Takács Károly (Szeged) be
jelentette: a maga és fiatal 
mozdo-iyvezetö társai nevében 
örömmel csatlakozik ahhoz az 
in.ditványhoz, ho(ll/ a kisebb 
oépeket is jól tartsák karban. 
Ők ezt a 375-ös 501·ozatú moz
donyoknál már be is vezették. 
ő a leggondooabban tartja kar
ban 375-696 sorozatszámú gé
pét és karbantartási veI'Seny
re hívta ki a 424-030-as gép 
személyzetét. Szántai László 
(Szolnok) szóvátette, hogy a 
forgalom „lenézi" a 411-es gé
peket é6 mindig megfogJa 
őket ha a 424-eseknek kell 
előn)·t adni. Kérte, hogy segít
se-iek ezen a hátrányon. Cser
háti Ferenc (Miskolc) a mis
kolciakat ért kritikára vála
szolva kijelentette, hogy tú.L
súlylemaradásukat rendkívül 
restellik. Sokat tanác koztak 
már erről. Töltik indult ki a 
túlsúlyos mozgalom, részt 
akarnak venni továbbfejleszté
sében is. A túlsúlylemaradás 
abból keletkezett, hogy nem 
volt vonatjuk. A személypá-

Tartsuk jól karban a kisgépeket 

tJ MOZDO Y 

A pécsi fütöház müszint ér
tekezletén sok szó esett a ki
sebb típusú (II.  osztályú) gé
pek karbantartásának fo-itos
ságáról és teljesítmény növe
lésének lehetőségeirőL A fütö
ház párt- és DISZ sze1·vezeté
nek kezdeményezésére a pécsi 
fiatalok versenyre hívták az 
ország valamennyi fútóházá-

- IFI  \JOZDO ,YYEZETÓ 

La.báth János a Hámá„ Kat6 Fűtőház kiváló mozdonvvezet61e ;-,,; 
)dén qyártott ' •2-t-es mozdonyjval eqyre Jobb teljesi�mennyel Iá• 

rul hozzá oszi szállítási feladataink vec;rrehajtasához, 
(Kovács Gén felv.) 

nak másodrangú mozdonyán 
dolgozó személyzetet és DISZ 
brigádjait a mozdony karban
tartás fokozására, a mozdony
teljesítmények -iövelésére. . 

A pécsi fütőház mozdonyam 
dolgozo DISZ brigádok vállal
ják, hogy mozdonyaikat_ állan
dóan jókarban és ti.Sztan tart
ják, biztosítják, hogy az aL7"-'l
mas leauen a menetrend fug• 
oelék szerinti tl'rhelés vo11!4-
tási nehézmény nélküli toi:ab
bítására. Vállalják. hogy a ki
sebb fúvásokat, tömitetlensé
geket maauk megszüntetik és a 
kisebb hibákat öntevékenuen 
kijai-1tják. 

A pécsi DISZ-esek javasol
ják. hogy az országos .\·e:
senvt háromha\·onként erte
ke}Jék a következő teljesitmé
nvek alapján: 

1. Az egy mozdon11ra esö ki
lométerteri:et legalább öt szá
zalékkal túl kell teljesíteni. 2. 
antidur helyes a!kalmazásái•al 
mozdonymo.sást csak a három
hat•í és az időszakos t•izsaálat 
alkalmával lehPt i,éqezní és o 
mozdonunak 1. ositáh1zatn( 
kell elérnie. 3. másodrangu 
mozdonyoknál a szemé!y:et hl· 
bájából szolaálatképte!enséa 
nem fordulhat elő. 

A . .  Tartsuk .karban a kisr,é• 
peket" mozgalommal a pécsi 
DISZ-islák elő kívánják .e�í
teni a1, őszi és télt forgalom si• 
kerét, 
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Befejezés elő tt a péceli hetegotthon építése �lmdennél többet IDODd 
- Ez volt a „hideg-terem" 

- mutat rá az építésvezető a 
könyvtár melletti szobára, 

- Miért hívták !gy? 
- Mert be volt vezetve a 

legcsatorna, de nem melegí
tett valami nagyon. A kastély
ban ugyanis légcsatornák van
nak a falakban, és egy öntött
vask.ályhában, úgynevezett 
ágyúkályhában fűtöttek. 

A hajdani könyvtár boltíves 
termében márványoszlopok 
tartják az emeletet. 

A márványoszlopok között 
helyezik el az ebédlőasztalo
kat. 

- Ez az étkező egyben mú
zeum is lesz! - mondják. 

zöld színre. Ahogy a világos
sárga épület méltóságteljesen 
áll a templom tövében, úgy ül 
a tetején a zöld kupola, mint 
gyerek fején a sapka. Az új
jáalakított és restaurált grófi 
kastély a legszebb magyar ba
rokképületek közé tartozik. 

A vasúti munkának nagy je· 
lentösége volt a múltban Is, de 
a megbecsülésből nem sok ju
tott a vasút dolgozóinak. 

A Horthy-rendszer lenézett, 
megalázott vasutasai nagy utat 
tettek meg a felszabadulás óta. 
Derekasan kivették részüket 
az újjáépítés hősi munkájából 
és megállják helyüket ma is, 
amikor épülő városainkhoz 
szállítják az anyagot, amikor a 
mezőgazdaság gazdag termés.el 
juttatják el a városba és viszik 
falura az ipar termékeit. Álla
munk megbecsüli a vasutaso
kat. dolgozó népü1,k szeretettel 
övezi a „közlekedés nagy futó
szalaiiának·• munkásnit Csu
pán l\liskolc igazgatóság terü-

!etén hetvenen részesültek kor-
, 
?1eket vár. Bölcsőde, . napközi 

mánvkitüntetésben 53-an ki- JSmeretlen volt a vasuton. Né
váló· és 105-en érd;mes vasuta- pi államunk mindent elkövet 
sok lettek. hogy megkönnyítse a szülök 

munkáját. Legféltettebb kin-
Érdemes jól dolgozni csünkre, a gyermekre úgy Vi• 

De nemcsak a kitüntetéseken 
lehet lemérni államunk megbe
csülését. Azok az új létesítmé• 
nyek, amelyekk<>l gazdagabbak 
lettünk, mind azt hirdetik: ér
demes jól dolgozni, érdemes 
államunkat támogatni. Ebben 
az esztendőben több mint hét
millió forintot fordítottunk 
munkavédelmi- és munkásellá
tási építkezésekre. A vasút régi 
urainak kL�ebb gondja is na
gyobb volt annál, hogy a mun
kában elgyötört emberek ho-

gyáznak a MA V bölcsődékben 
és napköziotthonokban, mint a 
szemünk fényére. A közel há
rom és félmillió költséggel 
épült debreceni napközi ott
hont, a miskolci és nyire{ll/házi 
bölcsődét ebben az esztendö
ben adtuk át rendeltetésének. 

A „kastély" udvarán vassal 
csörömpölnek. Odanézünk. Az 
építésvezető elneveti magát. 
Egy autóról radiátortesteket 
raknak le - nyilván a légcsa
tornák helyett. 

Megmutatják a ,,sötétpincét" 
is, ame · yről egész sor történe
tet tudnak, Rablókat, betyáro
kat csuktak ide, amiról még 
Jókai Mór is írt. A pince igen 
erős falakkal és rácsokkal van 

Nyugodt vonalat, díszes ki
képzései, kényelmes berende
zései nyilván jó hatással lesz
nek a betegekre, akik novem
berben már itt keresik gyó
gyulásukat. 

elzárva a külvilágtól. 
- A rácsok se közönséges 

Búcsúzóul ezt mondja az 
építésvezeto: 

. . . hogy fo,·ább 

!'>zépüljön hazánk Mert hogy eláruljuk, Péce
len vai;:yunk, Ráday iiróf haj
dani kastélyában. Tavaly au 
gw;ztu,; óta megváltozott a 
kastély képe: leszedték róla a 
port, kicsinosították az abla
kait, újrafestették a falait. Az 
elhagyatott grófi kastélyt 
visszaállították eredeti for
máiába. mivel múemlékké 
nyilvánították. 

rácsok, hanem egyedülá!Zó ba- - Ez az otthon 
rokkrácsok! - kapjuk a felvi- gyógyulást, hanem 
lágosítást. 

1 
tet is nyújt majd 

nemcsak 
miíelveze
a ,:asutas 

Az épület homlokzatát néz- dolgozóknak. 
zük. A kupolát most festik 1\1. F. 

gyan pihenik ki magukat. Mi 

A mátészalkai vasutasok között 
azzal büszkélkedhetünk, hogy 
csak ebben az esztendőben 
kétmill ió forintot fodítottunk 

Államunk nagy gondot for
dít a dolgozók művelődésére, 
kultúrális igényeik kielégíté
sére. A va ·út területén 1955· 
ben több mint ötmillió forintot 
fordítottunk a kultúrotthonok 
bővítésére, csinosítására, a 
könyvtárak, művéneti csopor
tok fejlesztésére. Nyolc képzö
mú,:észeti iskolánkból nem egy 
országos-in ismert képzömú
vészünk került ki. A sza�r
vezet zeneiskolájában az idén 
650-en tanulnak. Hetvenezer 
szakkönyv segíti a dolgozók 
szakmai továbbképzését. 

A kastély a vasutas dolgo
zók betegotthona lesz, s októ
ber végére át is adják rendel
tetésének. A 140 ágyas beteg
otthont közel ötmillió forintos 
költséggel építik fel. 

Este ,·an . • • A mátészalkai 
állomáson kigvúlnak az ívlám
pák. Veres Sándor jelvényes 
sztahanovista tolatásvezető 
brigádja most jelentkezik szol
gálatra Bugya elvtársnál. az 
állomásfönöknél. Itt van Fur
kó Kálmán oktatótiszt, Ladá
nyi Lajos üzemgazdász. itt van 
a forgalmi szolgál�ttevő, a táv
írász és az éjjeli túr többi dol
gozója is. Az éjszakai munká
ról beszélgetnek. de a sztaha
novista szint elérésének felté
telei is szóba kerülnek. 

Jan. Csak a nyíregyházi és 
debreceni vonal felöli részben 
lehet az e!el(y rendezését vé
g_ezni. 

Két esztende ie nem volt bal- laktanyák építésére. Soroksá

eset. három éve nem n ·ult itt ron, Kiscséripusztán, Polgár

öntudatlan. magáról me!'feled· diban, Fonyódon és még négy 
kezett dolgozó áruhoz. Féltik, helyen épült korszerú lakta
óviák a nép vaeyonát. nya, vagy munkásszálló, nem 

Járjuk a termeket. A tár
salgóban barokk kandallót lá
tunk, amelynél valamikor Vö
rösmarty és Petőfi ült. Idejárt 
Balassi Bálint is, de több más 
ismert költő is megfordult e 
teremben. A falakon sértetle· 
nek a görög mondavilágból 
vett fekete-fehér színű fres-
kók. 

Néhány perc mulva szétszé
lednek éR a Veres-brigád át
veszi a szolgálatot. A csapat 
mindenröl pontosan tájéko
zott. Enélkül szinte tapodtat 

Az állomáson teljes erővel 
folyik az őszi forgalom. A sík
tolatást megállásos szalasztás
sal kell végezniök, mert nem 
használhatják a lökéssorozatos 
tolatási módszert - annak el
lenére, hogy az gyorsabb és 
gazdaságosabb lenne - mert a 
kihúzó vágány feletti híd aka
dályozza a kiakasztó dorong 
használatát. Enélkül pedig 
nincs lökéssorozatos szalasz
tá.s. 

is szólva arról, hogy hány lak-
Hogyan ápolják ezt a kitűnő tanyát bővítettünk, csinosítotszellemet? Példás a politikai tu!lk. és szakmai nevelőmunka. Kö-

zel háromszáz ember dolgozik Négy és félmillió forintot 
itt. Oktatási eredményük 3.7, költöttünk mosdók, öltözők 
az oktatáson való megjelenés építésére. Ki ne örülne a Ke
eléri a 98 százalékot. a munka- leti, vagy a zalaegerszegi fútó
feevelpmsl'rtések aránya 0.3 házb'.':n

'.. amikor a_ mu�ka után 
százalék. fgy meg lehet érteni, felft:=ulve lép ki a hid�g-_me
hogy hetve� okleveles, tízen- J legvizzel felszerelt mosdobol. 

két je!vém·es sztahanovista, 
1 
· 

A m91tban bizalm� rendelet 
két kiváló dolgozó, egy kiváló 1rta elo, hogy a vasuthoz nem 
és egv érd es vasutas dolga- szabad olyan munkást alkal
zik az állomáson. mazni, akinek a felesége gyer-

Nagy utat tettünk meg eb
ben az esztendőben is a nép 
jólétének emelése útján. Nem 
akarjuk ezt az iramot csökken
teni. Ezért segítjük most is ál
lamunkat. hogy tovább szépül
jön hazánk, hogy még vidá
mabban, még boldogabban él
jünk. 

Csodálatosan megőrizte a sem tehetnek. kastély a szebbnél szebb ba- Zúg a szél. Eső veri a városrok:k-falfestményeket. Ilyenek kát, az állom�st. Előkerülnek vannak például a könyvtárhe- az esőkönenyek. A kézilámpák lyiségben is. A füsttől meg- fénye sár„án imbolyog. Füttytisztított fa'.a�ról . el?bukkan- szó hangzik. A 337-es személynak a régi ,dok kepei. zete iól bánik a géppel. dere• 
- Mikor épült a kastély -

, 
kP•an húz kifelé. 

kérdezzük, Folvik a síktolatás. Máté-
- 1742-ben. Egyszer tűz szalkán nem könnyú az éjjeli 

rongálta, de ennek ellenére áll- mnnka. Vágányhálózata szűk, 
ta az idő viszontagságait. Az mindössze hat sínpáron ren
igaz, hog11 a falait erősre épí• dezhetik a vonatokat. Az állo
íett.ik. Több mint kétszáz éve más Agerdőmajor felőli vége a 
rakták le az alapzatát. lejtő miatt tolatásra alkalmat-

Az éiieli munka menete ösz-
67P<zokott. a munkafegyelem 
oéldás a technológiai fegyel
met ismerő és azt betartó dol
l?ozókra vall. Fábián Sándor 
kétszeres ielvém·es sztahano
vista tolatásvezetö szorga1ma
san tanítia a fiatalokat. Veres 
Sándor is az ő tanítványa, aki
nek brigádja az utolsó dekád
ban 121 százalékos teljesít
ménnvel dolgozott. 

Az állomás valamennyi dol-
1wzóiának jó munkáját bizo
nvítia ho"v az ŐRzi forgalom 
harcaiban, három hónap óta a 
sztahanovista szint valameny
nyi tényezőjét túlszárnyalják. 

A szegedi MÁV rendelőintézet egy napia 
ReggeJ hét óra. A szegedi 

MA V rendelőintézet folyosóin 
még az .. utolsó simításokat" 
végzi Soós Pálné takarítónő, 
amikor már jönnek az elsö 
betegek. György Béla, az igaz
gatóság dolgozója érkezik el
sőnek a fogorvosi rendelőbe. 

- Bizony, a fogkezelés nem 
kellemes, de még az a szeren
cse. hogy már korán reggel 
túleshet rajta az ember, mire 
a munkaidő megkezdődik, már 
el is felejti - mondja, 

Nagy a forgalma a rendelő
intézetnek. A fogászatot pél
dául naponta 100-120-an kere
sik fel. 

- A betegek gyógyításához 
a legkorszerűbb orvosi beren
dezés áll rendelkezésre 
mondja az intézet vezetőorvo
sa. dr. Hedri Miklós. - Né
hány évvel ezelőtt még szűk 
kis helyiségben és i![en kevés 
korszerú eszközzel kezdtük a 
tnunkát az intézetben. Ha 
visszatekintünk az 1949-et 
megelőző évekre, akkor látjuk 
il(azán. hoe:v milyen nagyot 
változott a helyzet. A vasutas 
dolgozók akkor mée: nehéz kö
rülmények l·özött jutottak or
vosi kezeléshez, kórházi ellá
táshoz. 

- Ma a dolgozó nép államá
r.ak szerető gondosikodása nyo. 
mán korszerűen berendezett, 
valamennyi szakrendelést 
nvuitó. kórházi szinten álló 
rendelőintézetben a betegek 
mindent e1w helyen találnak 
mel?. ami szükséges a gyógyu
lá:mkhoz. 

„Meseszerű" gyógyítás 

illusztrációi kötik le. itt van a 
mackó a mézesüveggel, a var
jú a sajttal, a bátor nyuszi, 
Ludas Matyi. Nem is félnek a 
kis pári0nsek, hiszen a gyógyí
tás- .. meseszerű''. 

A belgvógyászali rendelőben 
dr. Tényi Mária orvosnő látja 
el a betegek orvoRi kezelését. 
Éppen most lép ki a rendelő-

Az egészségügyi csoport dr. 
Zápori Dezsö főorvos és dr. 
Beretz Péter föorvoshelyettes 
vezetésével gondoskodik a dol
gozók egészségvédelméről, a 
betegek ellátásáról. A csoport 
szoros kapcsolatban a minden
napi élettel, a vasút időszerű 
problémáinak figyelembevéte
lével végzi munkáját. Az őszi 

A legmodernebb qyógyászatl eszközökkel szerelték fel 
� rendelöintezetet 

bői Bertók András nyugdíjas, 
1 

forgalom előtt például egész
aki 38 évig dolgozott a vasút- ségügyi oktatásban részesítette 

A naev feilődésról örömmel nál. a dolgozókat. s az előadások 
beszél Trázer László, az inté- - Az orvosok egyaránt szí- során felhívta a figyelmüket, 
zet 1?onrlnoka is. Büszkén mu- vükön viselik az öre�ek és fia- hogy orvosi ke:.eltetésüket a 
tatja a fogászati rendelőt. ahol tatok sorsát - mondja és gon- !Phetöség szerint még az őszi 
három orvos e"vszerre látja el dosan elteszi a most kapott forgalom megindulása elölt 
a betegeket és a Pvors gyózyu- gyógyfürdő jegyeket. amelyek- véi?eztessék el. mert a nagy 
lást a legkorszerűbb gépek. nek M<1ítségéve1 reumáját feladatokat egés?.séges. mun
röntgen. rövidhu!lám, diater- fogja enyhíteni. kabíró embereknek kell meg-
mia. sel'.líti elő. - A betegek bizalommal oldaniuk. 

Ha tovább megyünk az inté- keresik fel a rendelőintézetet. A s7eaedi és a_ környék vas-
zetben. c]iutunk abba a helyi- - mondja dr. Hedri főorvos. utas dolgozói h'llásak a gon
ségbe. ahol a dolgozók kis- Naoonta 350-380 vasutas clos:<.odásért. a korszerú ren
iivermekei várn,ik a doktor dolgozónak nvuitunk segítsé-

0

d:l�1�tézetér!: amelynek or�o
bácsira. dr. Baracs Marcell get. A doleozók is sokkal töb- .. a1 es dolg?zo! fáradtsá�ot n�m 
1?yermekon·osra A környezet bet törödnek az ee:észségük�el, ismerve v�gz1� szép h1".at_ásu-

. ·1ta1•· nem emlékeztet

.

or-
1 

mint azelőtt. Ez orvosamk k�t. a _do.gazok egészsegenek e�a an . • • • k.. ·t· vedelm�t vosi renile'őre. a falal,at mese- munka1at 1s meg onny1 1, - • 
képek dís,i !k. A kis betegek mert könnyebb a betegseget Sziládi Sándor 
érdeklödé�ét kPdvenc mes"is c•irlij;\han pllni1•nl. S7o/-l 

A székesfehérvári új létesítmények 
bizalommal töltik el dolgozóinkat 

Székesfehérvár korszerű fel- Gondolhatott-e a múltban változásról. amelyet élveznek. 
Azt is tudja, hogy kinek kö
szönheti mindezt. Azt mondja, 
hogy a „Szabad Nép"•nek 
is meg akarja írni, de előfize
tője a vasutas újságnak is és 
éppen ezért mindjárt le is ül, s 
írja kis apró betűkkel; 

vételi épületének hatalmas raktári munkás, vagy kocsiren
tömbje már csak utolsó si- dezö arra, hogy külön mosdó 
mításra vár. A város felcili és fürdő álljon rendelkezésére 
előteret már egyengf'tik, rövi· munkája végeztével? Kultúr
desen gyönyörű park terül el váróterem. gócponti könyvtár, 
előtte. Különösen a régi vasu- üzemorvosi rendelő, víztorony 
tasak, azok, akik ös.szehasoruí- modern örhelyek és váltóőr 
tást tudnak tenni a múlt és a tornyok épültek az utíbbi 
jelen viszonyai között. Látható években. 
megelégedettséggel pihennek Ami talán l�g�o�ban mutatj� 
le a vonatkíséró és vontatási 

I 

a �atalm� fe?lódest: so_km1l110 
l k• • • 

1 -1 •t tt é .. fonntos koltséggel itt ep1tette a ,anya uionan e esi e pu- fel nép• államunk az orszá"' ' l . .__ . k • l ,.. :s eteuen, etkezne az orszag leg- egyben Közép-Európa legkor-
iobban felszerelt üzemi étkez-

1 
szerúbb, önmúködő biztosító-

déjében. berendezését. 

Gyorsabban, biztons6gosabban 

Andrási Dénes, a pályafenntarKolláth János elvtár:s, ren
delkező forgalmi szolgálattevő, 
Kozola István tornyos térfel
vigyázó parancsnokainak most 
itt. Csupán a budapesti olda
lon hatvankét váltóra vigyáz 
Kozola István. A fiatal váltó01· 
boldogan végzi itt a szolgálatát. 
Azelőtt naponta 15-20 kilomé
métert kellett szaladgálniuk 
váltótól-váltóig. Most a \'áltó
állitást egy ragyogóan tí,;zla 
szolgálati helyen olyan táb
lán végzi - gombnyomásra 
-, ahol maga előtt látja 
az állomás vágányhálóza
tát, a rajta haladó sze
relvényeket és gépeket áram
lásszerűen mutató fénynyilak· 
kal. Ezzel a berendezés,;el 
rendkívül nehéz munkától 
mentesítette kormányunk a fe
hérvári vasutasok jó részét, 
ugyanakkor biztonságosabbá 
tette a szolgálatot. nem is szól
va arról. hogy minte;:y 40 szá
zalékkal gyorsítja ez az ,5.;z; 
forealom lebonvolítását. 

tási főnökség IV-es szakaszá- Andrási Dénesné csupán egy 
nak föirodakezelöje. Felesége, a százezrek közül. Amit ír, 
a volt földmunkás, vasúti amit mond, önként tolult a 
málházó, boldogan mutatja a tollára. Hányan tudnánk ha
lakást. Múlt év decem�rében sonló levelet írni népi álla
kapták jó munkájukért. Kis- munknak, pártunknak, meg
fiuk, a pár hónapos Déneske változott életünkért. 

Új raktárépület segíti a ke
reskedelmi szolgálat dolgozói
nak mur.kájál. A fe!szabudll'.dS 
előtt tizenhat vágánya volt 22 
állomásnak. A Kőzelmúl•ban 
készült el az állom·lS négy , j 
val?ánya. és jelenleg még i:-ét 
új vágány fektetése van folya
matban. Ezzel összesen kétsze
resére emelkedik uz állomás 
vágányainak száma. U1 c-16al
és homlokra'mdót. élórakudó' 
is kapott Székesfehérvár és 

síktolatásra korszerüsít'!•l új 
k:ohúzóvágányt épített�k. 

Szép kultúrotthon é„ korsn
rn sportpálya l<!SZJ SZ<!bl,,{, a 
fe'1érvári vasutasok éle«:•t Dc 
mindezeken felül - ami talán 
még közelebbről érinti vasuta· 
sainkat - harmincnyolc csa
ládnak építettek öt nagyon 
szép vasutasházat az állomás 
tőszomszédságában. ahol min 
den család kétszobás. gáz7.al is 
ellátott lakásban lakik. És ez 
csak a kezdet. 

,,Köszönjük" 

A Béke tér 3. alatti lakó
épület egyik laki\s�ban lHklk 

már az új lakásban született. A székesfehérvári vasuta
Andrási Dénes-né, ez a szőke.

, 
sok. s talán minden becsületes 

vasutas asszonyka érthető bal· magyar vasutas érzése't tükrö
dog,5ágga1 beszél arról a nagy zik Andrási Dénesné sorai. 

Gépesítiük a rakodást 
A ,·asúton az egyik legne

hezebb munka a rakodás. A 
tőkés világban nem sokat tö
rődtek azzal. hogy a dolgozó
kat kíméljék, munkájukat 
megkönnyítsék, hiszen ha va
laki kidölt, a munkané1küliek 
hatalmas tömegéböl, mindig 
lehetett pótolni, 

A múlt búneinek felszámo
lása során országunkban meg
indult a rakodások gépesíté
se, valamint olyan szociális 
'étesítmények építése, ame
lyek a fizikai dolgozók mun
káiának megkönnyítését biz
tosítják. 

Csupán a kereskedelmi 
szolgálat ebben az esztendő
ben közel húsz millió forintot 
fordított ilyen célokra. Ez év
ben helyezik üzembe Kapos
várott a korszerűen felszerelt 
60 szemé·yes munkásszállót, 
a rakodási fónökség dolgozói 
számára. A rakodáshoz 36 ál
lomáson épül korszerú 
elektromos meghajtású daru. 

Idén kerültek beszerzé<;re 
azok a kisméretű Vv 30-as tí
pusú emelővillás targoncák 
első darabjai, amelyek arra is 
alkalmasak, hogy az árut a 
fedett kocsiban re· emeljék és 

azokat közvetlenül a közúti 
szállítóeszközre rakják. 1Y55-
ten Záhony állomáson öt 
szovjet és cseh gyártmányú 
exkavátor! he))•eztek üzembf'. 
Ezek a nagyteljesitményu gé-

pek az emberek százait kímé
lik mci: a vasérc-átrakás np,
héz munkájától. 

Hogy a rnkodó- és szallító
gépek ál:andóan üzemképesek 
legyenek, javításukat és kar· 
hantartásukat zökkenőmente
sen végezhessék, közel egymil
lió forintos beruházással biz
tosították a rakodógépkarban-
1.llrtó műhelyek és akkumula
tortöltő állomások üzemelteté
séhez szükséges gépek és 
munkaeszközök b�szerzését. A 
nehézkes kézierővel üzemelte
tett mérlegeket folyamatosan 
kicserélik korszerű villamos 
tehermentesítő szerkezettel el
Iá tott mérlegekre. 

Nem feledkezhetünk meg a 
darabáruk közkedvelt szál ító
eszközéröl, a kis szállítótartá
lyokróJ sem, me!yekböl újabb 
500 darabot helveznek forga
lomba a darabáru �yors, sé
rülésmentes, háGtól házig 
szá lítása érdekében. 

- Örömnap a Debreceni Já
rómújavítóban. A IV. Béke
kölcsön harmadik sor-olásán 
Varsányi József 1200 forintot, 
Szalóki János mérnök és Csáki 
József lakatos 1000-1000 fo
rintot nyertek. Egy dolgozónak 
háromszor 200, 1 1  dolgozónak 
kétszer 200 és 12 dolgozónak 
200 forinttal húzták ki a köt
vényét. 
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MELLÉKVONALAINKON : 

KERE S Z T Ü L  A MÁTRÁN 
ték el az élüzem címet, hol 
kell javítaniuk -munkájukon, 
hogy a következő negyedév
ben élüzem lehessenek.. 

- A IV. Békekölcsön har
madik sorsolásán a debreceni  
fűtőházban huszonegy dolgozó 
6800 forintot nyert. 

Csodálatos tájon. medvehátú ják: a lelkesedés kie011enliti a 
hegyek. mély bevágások kö- ,.szűk keresztmetszetet'•. Való
zött kanyarog a ,.mátrai '\"O- ban nég\• forgalmista, három 

na!'·. A hegyekre kapaszkodó váltóőr és az állomásfőnök 
Yonatok turistákat cipeln�k, mellét (tehát majdcsak vala
úttörőket visznek üdülni és a mennyi dolgozóé!) kíváló do!- MÁTRABAllA föld méhének gazdag kincseit l!ozó jelvény él,esíli, Hat hó
�zállitiák kohóknak, gyárak- napi a folya'Tlatosan teljesítik 
nak. Az országnak egyedül az élüzem szintet. 

áté/Jité.sét és így l1á rom kilo
méte,· hosszúságban alacsony 
maradt a pálya tengelynyomá
sa. Emiatt gyakorialc az átra
kások. nem tudnak a szénbá
n11ából tál.�úlyos vona!olcat 
küldeni és romlil, a ko=sifor
duló idó is. Hasonló a helyzet 

a csipkési bányáv!ll. ahol mind
össze 200 (!) méteres szakasz 
átépítése h iányzik. 

- Korszerü MA V jéggyá.rat 
helveznck üzembe ebben az 
esztendőben Heiwesha!om ál
lomáson. Ugyancsak ebben az 
évben beszerzik egy Budapes
te, létesítendő jégeyár gépi 
berendezéseit is. 

- Harmin�ezcr forint költ
sé�gel t atarozzák Székesfehér
váron " vasutn, kultúrotthont. 

- Az elmúlt évben 3 673 
dolgozó és 140 vasutas gyer
mek üdült Miskolc igazgatósá• 
területéről 

" 

ezen a táján látni „aranyvona- - Miért nem élüzem az állo-tokat '', - a recski aranybánya 

I 
más ?  - kérdezzük 

Mátraballára „csendes'' idő
ben érkezünk. A forgalom nem 
valami nagy. mégis rövid két 
hónao leforgása alatt kétízben 
sze.-rték meit az állomáson az 
utasítást, melyből az e!!vik 
maidn°m s1ílyos balesetet oko-
7ott. Ú!!vlátszik egues forqal
mi szolgálattevők .,hadilábon" 
áLlnak az utasításokkal. Ez 
e'1vben rávilágít arra is. ho!(V 
hibák vannak az oktatással. 
n°m veszik komolvan a to
vábbképzést. A 1:t morniák 
'!"akori. h""" oktatás hP.l•tP.tt 
bizonyos időközönként futólag 
f P.lolras„ák a� összeQyúlt 1'en
delet-paksamétát. Az i !{azga
tósá'! illetékes os7t:ü,•4na1< 
mindene<elri> több fiavelmet 
kellene ford[tani a mellékvona
lakon történő oktatás e1Jenór-
7ésére és se,zítP�ére. Úl'!y ,:!on
doljuk. a for�alom biztonsá«a. 
a mellékvonalakon sem mellé
kes! 

- Kimagasló teHesítmén:v. 

- Helyszüke miatt a „Tiz 
szabad esztendő" címü pál:á
zatunk I. díjat nyert pályamű
vét a jövőheti számunkba 1 kö
zöljük. kincsét szállító szerelvényeket. - Ezt mi is ��er�tnénk tud-

KISTEREfü 

Szalánczi Annrás mozdonyve
zető és Kiss Orbá:, fűtő a mis
kolci fülöházból �zeptembe� 
12-töl hárnm túl•úlvos vona-URPHÉT ni. - h_angzik _a _f�rcs� v_álas�. 

Az 1gazl!atosag1 ertekeles 
LA KÁSCSERE 

Elcserélném 2' szobn ös�zkom. fonos, �TAV házban lévő lakásomat Budapest bellerillotén 1 -� - 3  szobás összkomror10s taks,i•a. Clm: IX .. Gyáli űt 13/b 1. 8. Telefon: 1 39-967. · 

Kál-Kápolnán kezdjük szerint minden hónapban túl- Kisterem·e \'Olt látogatásunk tat továhbHott 1 890 tnnna túl
utolsó állomása. Az öszi for- súlh·al (57 százalék) R„rente
galom feladatait itt is lelkesen Miskolc között a 4 1 1 -027 számú 
végzik vasutasaink. de a párt- m1J7dornval. 

úlunkat. Az első megállónk teljesí•ették a követelménve
Verpelét. A dohánváról híres ket. Teljesítményüket a KPM 
község állomása most barna 8 D osztálya vizsgálta felül -
dohánylevél helyett paradi- s utána nem kaoták meg az 

csomtól vöröslik. Ökrös szeke- élüzem címet. Allítólag nem 
reken tornvosulnak a ládák, volt tiszta az állomás. ' 
melyeket perceken belül el- Pana�zuknak utánané,:tünk 
nvelnek a vasúti kocsilc Szep· a Vasúti Főo-s1.tályon. Hallitas
tember hónapban mintegy há- suk meg a KPM 8 D osztály 
romszáz kocsi paradicsomot, véleményét. 

politikai munkát és a szakok- - 444. millió forintot forcH
tatást helviséghiánv akadá- rlított államunk az elmúlt 
lyozza. Az állomás dolgozói öt fv al:,tt 11; va�t"tfvoni>b•c 
szerint volna megoldás: a fel- ,;0ítésére. F.zenk•viil mi millVi 
vételi é,'.)iilet két helyiségéből f0l'intot második vágány épí
- mely jelenleg lakás - át tésére. 
lehetne költöztetni a lakókat - Az áruk minösé�énel.c n közel! MA y lakóház�kba, me�ovasa érdekében eb�n az 
ahol ket lnka_st s1.abadda le- esztendőben hárommillió foh<:tne t1;11ni e'> akkor len1;e rint értékben éoítettek raktá-

Két _szob�s összkomrortos el�ö emelet, modern. úJ házban 1c, ö lnká�nmat (Pcsterztébet, CsarnoJc téren) elcserélném hasonlóra bellerilletcn. csak MAV-do!Rozóval. Cím: Nádudvari Arnád -\utóruvurcT.á.sl Fő:10kség, Rorai 
:�t:t981 . 

11!. emelet. Telefon: 
exportszőlót és más egyéb gyü- Gaidos Béla o�zlálvvezetó: 
mölcsöt Takodnak. - Nem a, tisztaságg2l V'lt Elcserélném 4, 70s:�.80 méreti] 

Az állomáson nagy igyeke- baj. Recsk <r korsikiraTcási 
,.ette!. sikeresen küzdenek a tervet nem tudta teljesíteni. 
kocsitarlózkodási és kocsiki- Varga József intéző. ver
használási idő teljesítéséért. senyügye,s: a kocsikirakási 
D<> ke •ésbé sikerül a kocsi- tervet telje.,itették. 11em PZ 
mozdítás tervének teliesítése. volt a, baj. A Jelentés íq11 szól: 
,,Sok az apró tétel, emiatt solc ,.a �·ocsitartózkodás értékelé-
a tolatás. egu kocsi.t többször SPn§l auakran mutatkoznak MÁTRAMINDSZENT 

parthely1ség, DISZ-szoba e-, 1 . · . · él k b kk · .. 1 t oktatóterem - ez pedig elő- �
0
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ítené a k,iste

�
enyei vasuta-

1 
e
_:_ Húsz dar'lb 424-es és 15  so • UJ munxasi erei · 375-ös <oro7atú mozdom·t kap 

Bánki Géza. a MA V 1955-ben. 
. 
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komfortos, MAV <zol:l'álal! laká• 
sért. Cím: Tar Józsefné, Xlll. 
Róh�rt K,lroly kör1H 74. 1. �o. 
Telefon: :l�0-660/106, 15-80. 

i-� be kel! állltani'' - mondja eltéré•ek. főleg a feladási ko-
Gortavölg11i Sándor állomás- csiórák összeadásánál, vala.-

Mátramindszent állomást Németh lstv,in 5000 forintja 
vezető. Aztán hozzáteszi :  la�í- m;�
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�- P'!V aoró pat:ik szeli keresztül . - Még soha e· letemben nen• ke1•u"lt. ez Nc"meth ne·n1· 

1 
Kisebbfa.1' la ünnepségnek tani kellene a kocsimozditasi ayo t eme • o ese en e • Kedves. s?.elíd oat"k ígv első • sem 

egységidöt. fordult, IHJ(11I a kocsinemen- volt ilyen szerencsém - ez az közel tízéves álma. amely beillett, ahogy másnap Né-
Az utóbbi véleménnyel nem kénti kocsíórák ,.,em eg11eznek látásra. ki hinné róla. hogv ra- első mondat. amit Németh most hirtelen szinte álomsze- meth István elvtársat Kelen

tudunk egyetérteni. Az állo- keresztben az öss.z,kocsiórák· konc:ítlan is tud lenni és az István, Kelenföld-állomás ka- rüen válik valóra. földön fogadták. Szorongatták 
más már nem ezyszer teljesí- kal. A felvételi tér előtti tisz· elmult hónapban három�zor pusától hallunk. S többet, ta- Számolgattak. de a számi- a kezét, gratuláltak. örültek 
tette. söt túlteljesítette a ko- taság erősen kifogásolható • • .'' tört horsot " wi<ut„snk orra lán nem is kellene mondania, tá•ból kimaradt a békeköl- vele együtt, s mást sem lehe
esimozditás tervét és ha most A jelentés szerint a bizony- �ti �:u�

il
:�

t ?
m!.,;:z��:= hisz öröme olt van az arcán. csön-kötvény. Annyira kima- tett hallani. csak ezt: jó helyre 

nehezebben is me?.Y. nem a lati fegyelem laza, hiányos 
t tt • f ' . 

b- csillog a szemében, sugároz radt. hogy hétfőn reggel el került a pénz, meaérdemli. • kell R k és . t . a 
" " o mpa nem erV?"' a · ,,_ . d d I t 'b " l H · 1 t" k . . . b d l ··1 t b . .lazílá•on' . hanem azon • ecs en _e�_zenn . 10_.osan rébe" elöntötte a,: állomást. m�n e? moz u a_ a o ; a.1· sem o vas a az uisag an a o gos, becsu e es em er. s az 

gondolkodni, hogyan lelu?t fo- estek el az eluzem c1mtol. De 1 t" ·t . t h M · t  . d- mmc eve dolgozik Kelenfol- nyereménylistát a kis bicskei egész kis csapat kísérte az 
kozni a versenyt. az á11omtls tiszt.,s·i«-\ról a fen- gy 01 en · ogy a ram•n 

d" · tt Jt ·t ·  · t · tt h '  b N "  tl r t · · ·d ·· k t 1 ·  pé 

RECSK-PARÁDFÜRDÖ 
Recsk-Parádfürdő a szíve a 

mátrai vonalnak. Követ . tég
lát, tüz.ifát rakodnak és itt ke
rül vagonokba az ország 
egyetlen aranybányájának 
kincse. a péppé zúzott arany
érc is. Naponta 50-55 feladásos 
és köz.el enn ·i leadásos kocsi 
a forgalom. ·A munka nehé2 
a mindö,;sze százméter hosszú 
szűk rakodón. 

llláshol hasonló körülmé
l'vek kö,:ölt azzal fogadják az 
ú iságirót: beruházás kellene, 
tillomcisbői:ítés. Itt azt mond-

ti i'elentéstől eltérő vélemé- �zer,ten s,ok„tlan „egvenruhá- _ ,m_._ 1 vo
_ 

1 1u __ v�su as, . 1 az an. eme 1 s van eppen t os ·apus a pos ara nzre 
. . b'tn" fo<1ant,ik a vn.,'\tot _ kerultek az elso osz szalai, szabadnapos volt. tett-vett reg- váltani a 200 forintos. de most 

�yeket _lát�_unk _az allom:><: ff>l: fnrn;a fe/(11/!Írt ,,,.drágban, me- hajába és itt érte meg az öreg- geltől-estil! a ház körül. Ami- 5000 forintot ét·ő kötvényt. 
u!!veleti kony:veben. A VI. ho 

1 
•w b A t „ 1 • th k I séget is ötvenhét éves de kor kezdett már sötétedni, a Most kellene következni a lei:(-3-l\n és 17-én megtartott vizs- zt .a. 

· •  or_ ene :z csg an
_
,·- most fi�talemberre emlékez- ré!(i tüzhelven meg éppen ké· izgalmasabb pillanatnak. ami· 

t
>!_álatok szer}r:t (el(YikE:t a tis�- �;�\ e;:i�k

ot�eI�����fl�:!r� tet. .,Mintha megt·áltozott vol· szült a vacsora. egy nő állt kor Németh István átye:;zi 1orvos. mas1kat ,iz 1<1az<1a.to- · 
• . na Németh Pista bácsi·' - meg a ház elölt. Szabó Lidia nyereményét. Ez a pillanat ság tartotta) az állomás tiszta lébra a vasutasok,it es hr.,.n,,i 

és rendes volt. A 8_.0 osztály tele iszannql a. v,í1_tókat. lri?ie mondja a forgalmi szolgalat- takarítónő, Kelenföld-állo- azonban késlekedett. A posta 
l b67 ,_ t - N · J h t másro· 1. me!!allapította, hogy a 32 366 

viszont július 26-án. a harma- e�n� .sza •1onn � vctn.-<ot, cvo. em ,s e e ezen cso- _ 
dik nel!vedévben ( !) áJlaoította m1elott komolyabb kart okoz. dálkozni - az öröm fiatalít, - Sógor! Sógor! - kiáltotta sorozatú 49-50 �orszámú köt-
meg. v iss7.amenőlcg, a „tiszta- Az állomás r,a!(v átrn<>nc, lelkesít. J;:s Németh István be ú.ijon�va - 5000 forintot \·ény nyereménye mindössze 

${ � kifogásolhatósá<'át''. Igy fnr«almat bonvnlít le. fn'e" elvtársnak nal!Y az öröme:  nuertek, kihúzták a kötvén11ét. 200 forint. No. lett erre zsi
hút ezzf'l a mPgál],.,.,ít:\s.sal le- Mátr:>TJovák és KistPre,we J·ö- 5000 forintot nyert a IV. Bé- Németh Imre ránézett a valy, megdöbbenés. szomorú• 
hetn� vitatko7ni.  f\.Iindeneset- 7ött. Zavari� a kö"TlPkerl�t kekölc$ön, harmadik sorsolá- hírhozórn. rosszalóan megcsó- sá�. néhánv oercig. míg aztán 
re ú!(y gondoliuk, hogy egy h""V a M•ltr�niinrlo�n• "s san. válta a fejét. aztán ró.szólt hirtelen kiderült. hogy bár az 
f€'1évi jó munka után ÍO,:!osan l\Htrano\·11.- kö7iitti l> nt  kiln- A pénz még otthon lapul a 

szigorúan : Ne tréfálj, nincs 50-es sorszám valóban 200 fo. 
,•áriák a r�i vasutasok, hogy mp+pros s:>n�·r seon .,,.,,;q ta ,.,,1,, szekrényben. de holnap mar kedvem hoz:::á. rintot. de a 49-es, az 5000-et 
megtudják: miért nem nyer- felénél abbahagyták a pálya szép zománctúzhcllyé, t üzelővé - Ejnye már - mérgeske• nyert ! · · ·  

és két téiikabá:tá válto�ik Né· dea Lidia - igazat mondok, Igy esett meg az, hogy Né

Túlsúlyos vonatokkal s.zállítiák a cukorrépát 
a GY mezőhegyesi dolgozói 

meth néni. a H éves Júlia és az állomáson már mindenki meth Imre kétszer örült az 
a 19 éves Mária nagy örömére. tudja. 5000 forintnak:  amikor me,:
Nagy gondtól szabadult meg Egyszerre felz.songott a ház, látta az újságban a kötvénl' 
egyszerre a család a váratlan előkerült a kötvény, a swm- számát és amikor rövid izga
nyeremény segítségével, hisz szédból az újság. s perc múl- lom után végre kezében tar
hetek óta számolgattak: ho-

1 
va már az egécz körm·ék be- tolla a vastag köteg százlo

gi·an gvű.ilik o
_
·ssze a két ka- szé!te : Németh István 5000 fo- rintost. Ei:ész 0.i iel esett. Szendrei 

el\'lárs, a Gazdasági Vasút me
zohegves1 vonalfőnökségének 
vezetöJe átázva, fáradtan ül le 
íróasztalához. Kiss Lajos üzem
főnökkel eevütí" kint volt a té
ren. estétől reggelig  ,.hajtot
ták" a ré1)át. l\1eg is lelt az 
eredménye: 81 vagon jött be s 
ezt az állomás dolgozói reggel
re mind beállították a cukor
gyári vágányokra. a nagy úsz
latóhoz, meg az Elfa-készülék
hez. 

- Sietnünk kell - magya
rázza az üzemfönök -, mert a 

kései nyár következtében a ter
vezett augusztus 25-e helyett 
csak szeptember 9-é.i tudtuk 
megkezdeni a répaszállítási. A 
kender is megkésett, nem tud
tuk leljesi•eni augusztusi ter
\'Ünket. Márpedig pótolnunk 
kell a lemaradás!, ha december 
20-ig - mint megfogadtuk -
be akarjuk fejezni a kampányt. 
Dolgozóink november 7-e tisz
teletére válla!ták. hogy lehető
leg nuí1' szeptemberben eltünte
tik a hátrányt. 

Rövidebb idő alatt 
több munka 

Nem könm·ü munkát vállal
tak a mezöh�gyesiek. Az idei 
cukorrépatermés 20 százalékkal 
tlllgyobb, mint a tavalyi és a 
naio·obb mennyiséget rövidebb 
idő alatt kell elszállítani. Napi 
96-100 kocsi moz�atását je
lenti ez csak a cukorrépánál a 

főnökség négv vc;nalának 160 
kilométeres hálózatán. Ehhez 
jön a kender és a többi mezó
gazdasági termény meg a nyolc 
pár személyvonattal (az őszi 
for•'&lom'>an vegyesvonattal)  
lebonYolílandó s7emélyszállítás 
Mezőhegyes, Lökö.sháza-Me-

zökovác,háza. Battonya-
Dombiralos v�zonylatban. 

Jól dolgozik a műhely, 
pedig . . .  

A futóházban Hellvig Gyula 
lakatos éppen a 291-032-es 
számú gép armaturáját javítja. 

- Bizony_ elél( öreg gépek 
már ezek. majdnem öregebbek 
mint én, s elég sürün javításra 

szorulnak. De nem fognak ki 
rajrunk. Azt hiszem, nem ér
heti szú a h:lz elejét. jól fel
készültünk az őszi forgalomra. 
Még a nyáron kijavítottunk 
minden mozd<nzut, minden kd
csit, C'SB.k három szorul még 
reparálásra, de ezekre ninc.5 
most szükség. Mire rájuk ke· 
rül a sor, ezek is elkészül
nek. 

Sl.egedi elvtát'S fütőházfőnök 
készséggel igazolja Hellvig elv
társ szavnit. A javítómühely 
valóban jól dolgozott. A kocsi
mühely 1 l  darab tíztonnás új 
kocsival is gazdagította az állo
mányt. 

Fodor elvtárs. műhelyfőnök 
elv<?zet a kocs1 javítóhoz, hogy 
megmutassa, mit jelent a dol
gozók teljesítménye. Valóban a 

Jegteljt>sebb eli.smerést érdem
lik. hogy ebben a kocsijavító
műhelynek nevezett. düledező, 
oldalfalak nélküli színben ilyen 
jó munkát vé!!"eznek. A szín ki
csi . a munka legna.�yobb réc;z�, 
akár esik. akár fúi, kint folyik 
a szabadban. Éppen itt az ideje, 
hogy Mezőhegyes végre meg
kapja a k�rszerú kocsijavítót 
és jobb elhelyezést nyerjenek 
az időiárás viszontagsá(Jainalc 
nag11on is kitett famegmun1,áló 
gépek, villanyhegesz'ők. az 
.A _iax-kalapács és egyéb beren
dezések. 

Az állomá•épület falán lé,·ő 
versenytábla s7.erint a forga
lom telie.sítményével e!(relóre 
nincs mit dicsekedni. Még min
dig ránvomja bélyegét a szep
tembereleii áruhiánv. De van
nak itt olvan �zámok. amelye
ket érdemes feljegyezni. Je.nei 
János mozdonyvezető péld4ul 
2;; százalékos. Ill•1és Sándor 
se,zédkezelö 19.ry, Ros!á.s Jcínos 
23,6. Szplut>álc János 22.9, 
Szakál Gergely, Gregus András 
24 s�·izn.1é)�r� s7„nmegtakarí� 
tással büszkélkedhet. 

bát árát. Az új tűzhely szóba rintot n11e1·t! Érdemes volt jegyezni! 

KERESZTREJTVÉNY XVII .  

Elterjedt a mezőhegyesi von
tatási dolgozók között a túlsú
lyos mozgalom. amelynek Kó
rö�i András, kéts�eres sztaha
novista érdemes \'a�utas, Lóczi 
Pál mozdony-\·ezel•i és Garam
völgyi János pártti tkár, segéd
kezelő az élharcosa. 

Vízszintes: 1 .  Pártunk és kor.
, 

je,l.!y .J::!. f:lettárs·t. 53. Vá�Hrot manyunk Jelsz!tv„ a V I .  Bóke- 54. Kfrakntvililp:ltás. f>6. Buda• kölcsön kibocsatás1kor. (Colyta- pesti kérh(1z. 57 • . . .  zli, mc rz8a. tfi.sa a í9. fügs?;i"•legcsbe!i_) 1 1. j 58. Férfinév. 59. Röntgenfcl\'é-n,.,cn d1•{1múJ,1. 1 .5. Jgekötó. 16. tel. 60. rn:ováról hh·cs. 61 .  IJtI\lúvé�zd idege:, sr.óval. 1 7. Az c6'< tcrkolma. 6'..? Ti1ttiszó. 69. I\ITK \'lllighfrú középc�atáro ,·ott. Vis�za.: régi fl'-'?Yver. 70. Végek 18. Ház része. 20. Moszkvul föld- nélkül. pénz né!Í<ül vásárol. ·71 .  ala ti. 2 1 .  Nclt11 v�gcl. �:.?. AllO· Perzsn uralkodó. 7:.:!. A fíi,qgömils H Szcrl'ncs- nyf1·cq-:yházl le:ge!ól �- névelüvc•l. 7:l. Olák te vor.alon. 20. Testne\'e)é�I Föl�- �zi. 7-1. Monte Christó v.'.il'a. í9. ko\n. :..-6. Bor�óban van. 28. Jó Lásd: víz�zintes 1 .  80. Jó erős szivü teszi. 30. Ker·tl növény. 31.  néve1(,I 8 1 .  Tf'ic�kannában van Fe'tétclll•I. 3�. Gáz sz�lel . 3:1. B�- Utca rranclilul. 83. !\'cm tál. Szín. 3�. Szlb(rlal f0lyó. 37. 84. Festék. V6.g, (elsO ko kéb::t•l ke!tosbetü) 
38. :-Cémet 1 :J9. esnie, németül. Beküldendő: y[zszlnt�s 1. 4 1 .  
40. !Hrom olaszul. 4 1  111 épül 57. 68. fil�güleges 79. Beküldési 
a vasutasok szan;-,,tóriuma. 4 �
Hclyh:1.t&rozó�7.Ó. 4.). Hclybe:1 
46. Ere<lc,je. 47 . . . .  ác, ff.rí!név. 
1.0 Sehen képződik. 49. Ilyen ló 

Az állom:L,on nemrég még Is akadt a l\Iezögazda.-;á.2I Klál-
baj vo1t a rakodási idővel, mert �!!����- 5\['
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0fé�

l a

reJ
·
:r�'53 

tá
�i�: a cukor,:yárnak és a kender- 5.ö. Aranv Rób,'rl. 57 úJ szociá· 

gyárna', nem volt elegendő !is létesítményünk. 63. Azonos 
munkása a rakodáshoz, de ma t�

tü
�zá�;

1 ·p,.f"J�'i,�\;_
1e 

66_
k

�,\�:��; már teljesítik a kétórás Tako- kis patak. 67. Kicslnyltöklépzö. 
dá.';i időt. Fazekas János kocsi- 6/l. Buctopesten a Jávo� utcáb-'ln 
rendező, 1'r6csámii Endre for- épül. 75. Tojás néml'tül. 76. Nöl 
galcmirányító járnak elöl a �Ü�/ J���f:!�.i 0�:�:·h!fju�� 

1
8J. �� 

munkában. egyik vonatnem. C6. Egyesiilt 
Szávai Erna elvtárs. a cukor

io•ár igazgatója elégedett a 
Gazda.sági Vasút munkájával. 

- Ugy élünk. mint a házas
társak - mondja. Néha 
öss�ezördiilünk, da hamar hely• 
Teáll T<öz!únlc a megértés. 

Mez.-5hegycst gyakran emle
getik úgv, mint a'? ország egyik 
legnagyobb éléstárát. ahol bő
viben van mindenféle mező
gazdasúi,:i terrné.iy. Ennek a 
gazdag vidéknek a E<z:íllítá�i 
teendőit lál ;ak el meqe!é�ed� 
re a Gazdasági Vasút dolgo-
zói. 

Nemzetet, S7.ern:•zete, 89. övé 
latinul. CO. Vonaton ül. 

Füqq6leqes: 1. Ide indulnak a 
szovjet kutatók. ::!. Csaparlt!k. 3. 
Erdélyi vo-iros. 4. Ló.szerszám re
sz�- .,;, Év an1:10:ul. (J y) 6 A 
tcstr"'s-z. 7. Anyós „kcd\'nrace." 
8. Rag-. 9 \'Jsszn: mell�khelyl
ség 10. Yi��v1: qórög z ki
mo'1dvo 1 1 .  Föűtfi�r. 1 2. Letünt 
cirn. l :l. 1\lü\'elte-tú ktpzc1. 1 9. 
Svájci (wem.:i.rkn. 2:l. Angol gyar· 
mf\t Afrit<úban. (n 3. koc-kában 
kettG3hetü) 2.1 .  Gyermclctr·oda
tcm. 27. I\Jegbtínt. 2D. Szív tef:zf. 
8 1 .  llí1·es német ki"•ltu volt. 32. 
Mértant fogalom :l4. Állati lak
hely. 36. A Bp. Dóz: � edzűjc. 38. 
ldP.,gesitó. :39. l\Iost épiil krrf'ze
rü re··vétPll épülete. 4-J. !':émct 
néYelö. 43. !gy latinul. 50. Hang• 

lm á1·Jctö október 6. -� helyes 
me_qfej1ó!-< között könyveket sor
solunk ki. 

A X\'1. számú ke1·esz.trejt\'ény 
helyes megfejtése: Jól gazdálko
dik államunk a kölcsönadott fo
ronljalnkkal. A kocsiért, kocsit 
mozgalom. A selejt ellen. Tech• 
nológlni. 

Könyvet nyertek: Tóth Klára 
v�z. telj. kl�rL. Veszprém-KOl,<i 
állcmás. Llndauer eva MAV �pi 
tési Géptelep Főnökség. Bp .. 
VII.. Mária u. 56„ Szabolcsi Já
nos m. el!. Mlsko:cl !gnzlfalóslig 
V. osztály. Pécsi József. �-elsö
göd, Arokparti !asor 1, 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

VASU TASOK A HATÁRON 
Határállomáson dolgozni, 

megtiszteló feladat. Ez a tudat 
lelkesíti határállomásalnk vas
utasait, amikor fáradságot nem 
ismerve, látják el felelósségtel
jes szolgálatukat. Odaadó, ál
dozatkész munkájuk nemcsak 
hazánk szocialista építését, ha
nem a környezö néPi demokra_ 
tilrns országok fejlődését is se
gíti a növekvó forgalom za•.rar
talan lebonyolításának biztosí
tasával. 

A7. utóbbi évek politikai ne
velömunkájának, a javuló 
:,,zakmai vezetésnek és a dolgo
zók áldozatkészségének ered
ménveként jelentösen fejlődtek 
hat.árúllomásaink. Az állomá
sok többségével, a párt útmu
tatása alapján, egyes vasútigaz
gatóságok és a Qlelyi vezetók 
megkülönböztetett gondosság
gal foglal".toznak, segítik a 
káderek helyes kivá.!asztá
sát, nevelését és elosztását. 
Enrek köszönhető, hogy Jeg-
1;öbb határállomásunkon ki-

alakult a többéves gya.ltorlattal, 
nagy helyi !Smerettel rendelke
ző, szilárd törzsgárda. Igy van 
például Záhont,ban, aflol Szücs 
elvtárs, az állomás főnöke ha
tíirorottan felszámolta a laza
ságokat, a nem megfelelö kö
zépvezetők helyére veretésre 
képes, kellő gyakorlattal ren
delkező elvtársakat állított. A 
pártbizottság, a pártszervezet 
aktívái pedig ugyanakkor po
litikai nevelómunkáva1 alátá
masztották a hozott intézkedé
sek szükségességét. 

Mindez azt eredményezte, 
hogy a dolgozók megértették : 
H munkájuk segíti hazánk szo
cialista iparánalk fejl&Usét, 
'U(lye,ntt1okcr a. Záhon11on loeresz
tül áramló el.e{lll gyors t01.>áb
bitásával segíttk a szom.,zédos 
népi demdkratikus országok 
fejl.ódé$ét is. A politikai mun
ka nagyban hozzájárult atiboz, 
hogy az állomás a második ne
g}·edévben elérte az élüzem
szintet. 

bcn értc,ítsük a szomszéd- , tó szovjet vasutasokkal, a cseh
állom.l.st, ha terven felüli vo- silovák, román és jugoszláv 
natot ,.irarunk átküldeni. Ku- •:asút dolgozóival. Isme:-tessük 

tr,tni kell, mit tegyünk annak meg dolgozóinkkal saját ered
érdekében, hogy az exporL ményeinket és a népi demok
irnport szállítás ll leggyorsnbb ratikus országok ered:nényeit, 
tov 'bbltlist nyerje. fejlódését is. Szervez=ün'c en-

Nagy figyelmet kell fordíta- nek érdakében időközönként 
nunk a fegvelemre. Az ellen- ismeretterjesztő elóadá."Okat, 
eég határiíllomásainkon a fe- melyekre esetenként h!vjuk 
gyel�m megb-.:,ntásl\.ra tö:·e'<- meg a szomszédos cse'1silovák, 
szik. Megmutatkozik ez a szo- román elvtársakat. Egymás 
cialista tulajdon megsértésé- életének megismertetését se
ben, a hanyagságban és iszá- gítsék elő pártsrervezeteink 

kossiigban. A hibák felszámo- képes kiállítási anyagok köl
lásához igazgatóságainknak, csönös kicserélésével Is. Nyújt
szolgálati vezetóinik.nek párt- sunk segítséget a DISZ-nek és 
és szakszervezeti szerveinknek a szakszervezetnek a kulturá
haladéktalanul hozzá kell lát- lis és sportkapcsolatok kiszé
nluk, hogy tovább fejlődjön lesítésében. A népi demokra
halárállomásaink munkája, tikus országok határállomásai
erósödjön a népi demokratikus val szervezzünk közöe kultúr
országokkal való kapcsolatunk, és sportrendezvényeket. A 
tovább javuljon más orszá- szakszervezetnek legyen fő fel
gokkal a jószomszédi viszo- adata a közös verseny értélce
nyunk. lése, az elért eredmények is-

Tcrvszerúhh, S7e rvezettebb munka 

Fontos és politikai kérdés mertetése. a szomszéd országok 
az Is, hogy a határállomások vasutasai jó munkamódszerei
képe a legjobb benyomást nek elterjesztése. Egy-egy ter
keltse a hazánkba érkezö uta- melési értekezletre hívják meg 
&okban. Az első benyomás na- a szomszédos állomások kiváló 
gyon mély nyomokat hagy, a dolgoz6it, kérjék fel azokat jó 
külföldi legtöbbször abból von- módszereik, eredményeik is
ja le következtetéseit az egész mertetésére. 

A határállomások szilárd 
törzsgárdájának kialakulásá
ban nagy szerepe volt a Jól 
mE"gszervezett szakmai oktatás
nak. Ma már az oktatást a 
legtöbb helyen a jellegzetes 
lhelyi, h::.tárállomási feladatok 

tudatosítása jellemzi. Ennek 

következtében a határállomá
sok munkája tervszerűbbé, 
szervezettebbé vált. Javult a 
�·onatok menetrendszerinti in
d1tása, különösen a szomszédos 
va.sutaknak átadott vanatok
niJ. 

A közös h:irc, a közös mun
ka eredményeként ma már el
mondlhatjuk , hogy a szovjet, 
csehszlovák és román vasutas 
e vtársakkal kialakult a helyes, 
elvtársi, baráti viszony. A napi 
munkát egymás kölcsönös se
gítése jellemzi. Elősegítették 
ezt a népi demokratikus orszá
;sok lhatárállomásaival kötött 
komplexbrigád-szerződések. A 
közös verseny - mint ahogy 
azt Szob-Sturovo példája mu
tatja - közelebb hozta egy
máshoz a két ország vasutasait 
és nagymértékben elócegítette 
nundkét állomás munkájának 
javulását. 

A határállomások eredmé
nyeinek kialakításában nagy 
szerepe van pártszervezeteink 
nevelőmunkájának. A pártta
gok többsége élenjár a mun
kában, pl!dát mutat a párton
kívüli dolgozóknak. Biliarke
resztes állomáson például a 
kommunista példamutatás 
eredményeként 16 dolgoz6 ért 
el sztahanovista szintet. 

Szüntessük meg 
a kocsiácsorgást 

Az eredmények ellenére is 
mutatkoznak határállom.ásaink 
munkájában kedvezőtlen jelen-
6égek, amelyek€t gyorsan. ha
tározottan. idejében ki kell kü
,szöbölni. Még mindig elófor
dul, l1ogy egyes vasútigazgató
ságok - például a budapesti 
- a !határállomások megerósi
tését nem tekintik elsőrendű 
:feladatnak. A helytelenül vég
zett személyzeti munka, a hi
bák hosszú ideig való megtű
réRe nemegyszer a bajok for
rásává válik. Vannaik még ha
tárállomások, mint például Lö
kösháza., ahol elhanyagolják a 
szakmai oktatást. Több helyen 
illdokolatlanul magas a javítá-
60f, kocsik tartózkodási ideje. 
Hegyeshalom állomáson a ko
csik nemegyszer 90--100 órát 
ácsorognak. Mutatkoznak indo
kolat1an késedelmek a továbbL 
tásnál is. Elöfordul, hogy romló 
küldemények nemegyszer húsz 
órát tartózkodnak a határon. 
Szobon rakmintán túlérő ko
C$ik többször napokat veszte
gelnek. A felelületesen végzett 
műszaki kocsiátvétel pedig 
még mindiit nagymérvű kocsi
feltartást idéz eló. Egyes állo
másokon nincs megfelelóen 
megszervezve ez etetés, az ita
tás, az utánjegelés, amely 
szintén késedelmes továbbítást 
okoz. A keresl:edelmi szolgálat 
fogyatékos munkája miatt pe
dig nemegyszer származik 
elegy feltartás. 

Nagy károkat. zavarokat idéz 
elő határállomásainkon a ren
dezőpályaudvarok és a feladó
állomások hanyagsága. Sok 
még a kocsielhurcolás, a hely
telen rakodásból s7..ármazó túl
súlylerakás és átrakás. Gyako
ri a számadások elválasztása és 
a szállíttató féllel való hiánya, 

kapcsolat miatt a diszpozícióra 
várás. Határállomásaink több 
ízben megbíz!hatatlan előjelen
téseket kapnak. 

Baráti kapcsolatot 

Bebrits elvtárs a nemrégiben 

megtartott határállomási érte
kezleten rámutatott arra. hogv 
a hibák megszüntetése érdek� 
ben gyors intézkedéseket kell 
hozni. Elsősorban három nap 
alá kell csökkenteni a kocsi

magyar vasútról Az állomás A párttitkár elvtársak be
ragyogjon a tisztaságtól, a vas- széljék meg a szomszédos állo
utasok fegyelmezettek, jólöltö- mások párttitkáraival a közös 
zöttek, udvarill<Sak legyenek. problémákat, a közös agitációs 
Mindent el kell követni a nem,. és politikai tennivalókat. 
zetközi vonatok menetrendsze- Ha Ilyen irányban javítjuk 
rüségének bizt06ítására. munkánkat. akkor újabb, je_ 

Nagyobb segítséget 
a pártszervezeteknek 

fordulókat. Azon kell igyekez- Pártszervezeteink mlndenna
ni, hogy a külföldre menó ko- p1 nevelőmunkáját a fogyaté
csikat mielőbb visszakaphas- kosságok felszámolásáért folyó 
!'uk, ennek pedig az a módja, harc jellemezze. Neveljék az 
hogy mi is hamar kiad 'uk a áll�� dolgo:roit az utasítás 

. 
. . . J szerinti fegyelmezett munkára. 

nalunk tartozkodo idegen ko- Szilárdítsuk to�·ább és tegyük csikat. Azonnal fogadjuk a még bensóségesebbé dolgozóink 
szomszéd állomásról felénk I kapcsolatát népünk 6szinte ba
rendelt küldeményeket és idő- rátaival, a kommunizmust épi-

lentős sikereket fogunk elérni. 
Z::rezzék határállomásaink dol
gozói. hogy munkájukat min
den vasutas dolgozó. egész né
pünk meirbecsüli. A sromszé
do,s népi demokratikus orszá
gok vasutasai is nagyrabecsü
li� határállomásaink dolgozói
nak munkáját, amellyel a kö
z/\s nagy űzyet, a szocializmus 
építését segítik elő. 

Urbán Szabó Béla 
a vai;út politikai főosztály 

munkatársa 
-------------------------

Szépülő hazánkért - a virág zó holnapért 
Szeptember 27-e nin::s piros vesen támogatja. A vasutas j családi házának építésében köl

betúvel írva a naptárban, még- dolgozók az elsők között tettek 

I 

csönnel segítette. 
is ünneppé avatta dolgozó né- eleget hazafias kötele2ettsé-
pünk hazafias helytállása. ,.A gilknek. Na(l1Jtétén11 állomá- Fiatalok, nők az élen 
haza javára, a magad hasz- son 27-én 10 órára ml.r min- . . •  
nára jegyezz békekölcsönt!" denki felajánlotta forintjait. Az ifJu_ság„ megértette, hogy 
!gy szólt kormányunk a do!- Füzesabon11 állomáson 28-án nagyszer� jovőnk, elsősorban 

gozó néplhez és nem csalódott reggel 8 órakor már nem akadt nek_i� épul:. A DISZ-szervezet 
a válaszban. M{.r az elsó na- egyetlen olyan vasutas sem, tagJa� becsul�ttel tette)<:

" �leget 
pokban tíz- és tízezer aláírás aki ne jegyzett volna béke- b�zafia� . _ kötelezettse„eikn':.k: 
hirdette a jegyzésgyűjtő lve-

1 

kölcsönt. Szeged igazgatóság Satoral1au7hel11e7!, a . Petof1 
ken, hogy népünk egyetért pár- területén 29-én 10 óráig a do!- n
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tunk és kormányunk politiká- gozók 84 százaléka jegyzett, onntos tlagga 
Jávai és azt forintjaival is szí- 646 forintos átlaggal., A nők megváltozott életéről 

A példamufat6s ereje 

Kötöző Mi'kló& átmenesztő sok a jegyzésben is példát mu
raktf.tnok a múlt keserűségé- tattak. Fódi Sá.ndor munkaér
ről beszélt a kecskeméti dol- demrendes mozdonyvezctö és 
gozókna'k. ,,Ha öt percet e'tkés- Hevesi Tóth I�ván váltótá��a 
tem, egész nap nem engedte� 3000--3000 formtot adott . ko!
do!gozni. De nem.c.,aik a napi csön államunknak. Lóc3e, J � 
:keresetemet vesztettem el, még n<n Kossuttl-díjas 2000 forin
bűntetést is &óztagc a. nl/(llkan1--- tot jegyzett. Csermel11 János, a 
ba. Egyenruháról nem i8 ál-

, 
szocialista munka hőse, a Ke

modha.ttun!k. G11ötrel11k!s volt leti-állomás főnökhelyettese 
a ra.ktárí munlkci. Ma villamos- 2500 forintot, Balázs Ferenc, a 
targoncák �nnyítik munMn- Ferencvárosi Fűtőház moz
'J.."O.t, egyenruhát, csizmát, ba- donyvezetóje ugyancsak 3000 
lka.ncsot i.?wpunlk. Szép a jelen, forintot írt a jegyzési ívre. 
de azt d.karjtllk, hogy még Esztergom állcmáson Sa.she
szebb legyen a jövő. Ezért je- Oli• J óuef 6s Tóth Gyula. szta
gyezzüm!k!" :es a raktár dolgo- hanovista vonatvezetók 1000-
zói mind példamutatóan eleget 1000 forintot jegyeztek. Pendli 
tettek kötelességüknek. János sztahanovista vonatke: 

26-án este ,,kemény" vita zelő 800 forinttal. Gl/ÖTí/1/ Ist
folyt KeLenföldön a pártirodán. ván sztahanovista vonatkezelő 
A Vör&-brigád a nagyraktár- 900 forinttal járult hozzá a má
'::>ól sehogy sem akarta megér- sodik ötéves tervünk sikeréhez. 
teni, hogy miért nem jegyez- A MÁV FPlép{tmén1'i Vas
hetnek már este. Féltek, hogy a.n11a.gja.vító Vzemi Válla.la.tnál 
27-én reggel tumultus lesz, 28-án a dolgozóknak már 80 
márpedig ők elso'1c akarnak százaléka eleget tett hazafias 
lenni. Igazuk volt. Tényleg so- köte:ezettségének. 
kan akartak 27-én az élre ke- Szajol állomáson, mint annyi rülni. De a nagyraktáriakat más helyen a mozgalmi szermégsem tudták megelózni. vek vezetőinek és aktíváinak a 

Na.gykanizsán „nehéz" dol- szolgf.latl veretőknek példamu
guk volt a népnevelőknek özv. tató jegyzése adott lendilletet a Bíró Pá.lné pályafenntartási munkának. Banka József mál
segéch-nunkással. Minden áron házó 700 forint fizetés mellett 
600 forintot akart jegyezni, pe- 500 forintot jegyzett. 7óth Jó
dig a jegyzésgyűjtők úgy gon- zsef, akinek a fizetése 1 186 fo
dol ták, hogyha 200 forintot ír rint, 900 forintot lrt a jegyzés
az ívre, akkor is példé;t mutat, gyújtó fvre. 
hiszen öt gyermekét tartja el Minden kis szolgálati hely
,.tfo,p•fl ezért kell Mlcem ;e- nek példát mutatott Röszke álgyezni. Hog11an lcöszönjem mea 1omás, ahol négy dolgozó 2900 másképp, hooy annyit töród- forintot jegyzett. neJc gyermekeimmel, az üdül- &;a állomáson a vontatási tetést, a 'kórházi ápolást. Fo- szolgálatn&i Esmki Jáno& négy
ga.djá!k el a. 600 forintorMt!" - gyermekes fűtő, örömmel jegymondta elérzékenyült hangon. rett 1600 forintot, mert már Allg lehetett meggyőzni, hogy egyszer 5000, egyszer pedig népi államunk nem akarja, 3000 forintot nyert békeköl
hogv a Bíró Pálnék erejükön csön-kötvényével. Zoltl/ Zoltán 
felül Jegyezzenek. fűtő azért jegy7-ett 1400 forin-

A munkában ltitiint vasuta- tot, mert a dol1JOZ6 nép állama 

is !:>eszélnek a jegyzésgyűjtó
ívek. Boldvaszila.son Spi,sá.k Ist-
1'án munkavezető nyolctagú 
női brigádja elsőnek jegyzett 
4700 forintot. Ózd &llomáson 
nem akadt egyetlen olyan asz
szony. vagy leány, aki ne je
gyezte volna túl példamutatóan 
a tavalyi jegyzését. 

Termelési sikerek 
Komló állomáson, amikor ar

ról értesülte'lc. hogy hamarosan 
elérkezik a Hatodik Bé'keköl
csön-jegyzés Ideje, a Petófi 
DISZ-brigád kezdeményezésére 
vállalták, hogy szeptember 23-
tól 30-ig ,.&!lkelkölcsön mú.sza
lkot" tartanak, és ez idö alatt 
7000 tonna szenet továbbítanak 

túlsúlyként, csakis irányvonat
tal. Szeptember 26--án estig 
már 2867 tonna túlsúlyt tör
lesztettPk a 1ela:iánlott 7000 
tonné;ból. 

Mecse'kjáno.r pályafenntar
tási fónökségnél a Malenkov 
DISZ-brigád 27-én fél 9-ig pél
damutatóan jegyzett. Emellett 
125-130 százalékos eredmé
nyeikkel hónapok óta az első 
helyet uralják a Dombóvári 
Pál11afenntartási F6nökség ösz
szes brigádjai közill. 

Sok dolguk volt a távirászok
nak. hiszen se szeri, se száma 
azoknak a szolgálati helyek
nek. amelyeket táviratilag üd
vözölt a vasút politikai fő
osztály. nagyszerű munká
jukért és jegyzési sikereilcért. 
Hogy csak egy néhányat em
lítsünk. Fila.tórigát BEV állo
mása, Szombathelyi Járómú
javító, Diósgyőri Fűt6há.z, Hód-
11k!zóváaárhel11 IV. pál11a.mes
teri ,z.a!kasza, Ferencváros Ren.
deZá aaru.sal, Záhon11 átra'kó 
„la.pátosn b7it1ádja.. a N11U11ati 
tömb MNDSZ-•urveute "4-
pott ildv&letet. 

Lapunk zárta-kor Jelentik, 
hogy a vasutas dolJ,(ozólc je.zy-
2'.ése szeptember 30-ig 87 200 OOO 
rorint. 

1955. okt6ber t. 
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A Szállítási, - Kikötöi és Halászipari Dolgo!ók 
Nemzetközi Szövetsége főtitkárának levele 

szakszervezetünkhöz 
Kedves Elvtársak! 
Ez év ;úlius 21-én kelt 964. számú levelünkben felhívtuk 

önöket, hogy nyilvánítsák szolidaritásukat Harry Bridges, ti 
Kikötómunká.sok és Ro.ktá.rimunkások Nemzetközi Szövetsége 
elnöke iránt. Felhívásunkra. számos csa.tlakozott és baróti sze,-. 
vezet válaszolt, példánkat követvén, k!váruáoaikat é$ tiltakozó 
üzeneteiket intézve Eisenhower elnökhöz. 

Az ILWU 1953. augusztus 2-án kelt, hozzánlc intézett leve
lében közli, ho{l1J az E{lllesüU Álla.mok szövetségi bírója, Lmti,, 
Goodman, júl!us hó végén hozott itéletében megfüapfto'ta, 
ho{7ll azok a. vádak, amelyeket hét ta.nú, Har1'1/ Bridoes ell�n 
felhozott „minden alapot nélkülöznek, ellentmondók és tarta.1-
mailan.ok". 

Ez a felmentés a dolgozók nagy gyózelme, mely elsóscw
ban az Egyesült Államok Csendes-óceáni p!trtv!déke kikö!ó
munkása.i e{7llségének tulajdonítható. 

Ez a (7Jlózelem a. szállitási és kikötői dolgozók nemzetközi 
szolidaritásának is eredménye, amely fenntartás nélkül mea
n11ilvánult az üldözések 1949-ben történt felújulása után. 

Az ILWU vezetősége felkért bennünket, hogy tolmácsoljuk 
önöknek legjobb kívánságait és háláját, azért a szakada.Lla,a 
szolidaritásért éa támogatásért, amit az Egyesült Államok 
n11uaatpa.rti kikötómunkásainak nyujtottak, a.zok:nak a ha7cok
nak során, amit éveken át vívniok kellett veze!óik, e{lllségük 
és szervezetük megvédése érdekében. 

ANDRE FRESSINET fótitkár. 

A magyar vasutasok szolidaritásukat 
fejezték ki a görög hazafiaknak 

Nemzetközi szövetségünk !i
gyelme ismét a Görögország
ban fogva tartott politika, le
tartóztatottak kritikus heiyze
tére irányul. A Papagos-kor
rr 'ny ugyanis elnatározta, hogy 
az összes politikai fog!yo'<at 
átszállittatja a hímedt Yioura-

szigeti börtönökbe. A fog yok 
els:,,iilítása már megkezdi;cott. 

Szakszervezetüok elnökse.;e 
táviratilag tiltakozott New 
Yorkban az ENSZ fótit ·· ·sá
gánál, az Emberi Jogok Bizott
sága vezetójénél és Pa.pa.{IOI 
görög miniszterelnöknél. 

A szervezett mamta.r vasuta, dolgozók nevében - mondja 
többek között a távirat - tilta'kozunJc a görög lkormányoo!k, 4 
fogva.tartott volitilkai foglyo'la«ll szembeni embertelen magata.r
tása. ell:m. Kilveteljük, hogy a. hírhedt Yioura-szi{letet ne hasZ• 
nál;ak többé büntetóh<'lyn.e'k; az öss�es politika! foglyok nyerje• 
mik teljes amnesztiát; engedélyezzek é., t.artsd!k tiszteletb�n,_ 4 
görög nép demdkra.ttlcus és szak.szervezeti jogait - hooll GorOQ◄ 
orsUl1} eln11erje függetlenségét; és bé'kéjét. 

A francia vasutasok 24 órás figyelmeztető sztrá�ja 
Egész Franciaország közleke

dését nagyrészt megbénította 
a vasutasok huszonnégyórás 
figyelmeztető sztrájkja az el
múlt napokban. A sztrájk kü
Jönö,sen a nyugati és dél-nyu
gati vonalakon öltött hatalmas 
arányokat. A helyzet - kor
mányközlemények szerint is -
„zavaros" vo1t a Párizs-Lyon 

Szovjetunió 
A vasúti sinekben fellépó re_ 

pedések felismerésére ultra
hanggal működő készüléket 
szerkesztettek a Szovjetunló
b:in. A sínen járó, kocsira sze
rElt berendezéssel átvilágítják 

a síneket és az átvilágítás ered_ 
ményét a kocsiban illó megfi
gyeló a katódsugárcső ernyö
Jén n1omron észleli. 

Anglia 

-Nicei vonalon. Egyes pálya
udvarokon - mint például „ 

párizsi Invalidesen - a mu:i• 
ka teljesen szünetelt. 

A vasutasok figyelmeztet6 
sztrájkja és nagyarányú csat• 
lakozása a francia munk<'.Sok 
bérkövetelő mozgalm,ílho:r. 
újabb bátorítást adott a harc
ban álló munkásságnak. 

EK 
met senki számára, s csupáll 
arra volt jó. hogy a különböw 
%sutas kategóriákat szembe 
á!litsa egymással. A mozdony
vezetők szakszervezete csak a 
saját tagság:ínak érdekeit szor_ 
ghlmazta és nem vette fel a 
kapcsolatot a NUR vasutas 
szakszervezettel, a többi szak· 
szolgálat; ágak képviselőJéveL 
A sztrájk kimenetele figyel• 
meztet arra - írja a lap -, 
rogy keresni kell az egységet, 
r,em ha.,")'hatják figyelmen Jcf. 

A „The Railwa11 Review", az vül egyes szakszervezetek a 
angol vasutasok hetilapja kese_ többi szaktársak érdekeit, mert 
rűen állapítja meg, hogy a brit ha külön úton járnak, nem 
mozdonyveretők és fűtők tudnak eredményes harcot vfv. 
sztrájkja nem hozott győzel- ni. 

KÉP A SZOVJETUNIÓBÓL 

A novocserkaszkl vlllamosJárómaqyár most bocsátotta útjára leqo 
újabb villamos mozdonyát. Az új elektromos mozdony súlya 132 
tonna, 75 kilométer átlagsebességgel közlekedik és 3200 tonna 

súlyt vontathat. 
(Foto E. EvzerJhlnya felv-, 



1935. okt6bel- 3. 

A hadifogolykórház ablaká- Pokol Zoltán : 
ból sebesült hadüoglyok 

liámultak a Vjatka vízére, 
mely az erdö szélén folydogált 
aassú tempóval, mintha nem 
len.ne sietös a dolga. Ráér, 
elöbb-utóbib úgyis eljut a Vol
gába, mely a &?.Ovjet föld ,nagy 
éarabján úgy gyűjti össu a 
folyókat és patakokat, mint 
anyamadár a fiókáit. 

SZÁ M VE TÉS TÍZ SZA BA D  É VR ŐL 

rátság szimboluma. E1.en á.-ad 
a Szovjetunió felbecsülhetetlen 
erkölcsi és anyagi se�ítsé�e 
hazánkba. Méltán kapta állo
másunk neve mellé jelzoként 
é,,; második névként a „kincses 
kapu" nevet. Valóban ki . 
kapu ez és a rajta beáramló 
kincs felbecsülhetetlen. Felbe. 
csülhetetlen értéke és mE nnyi• 
sége is. 

(,,Tíz sza._tl eszteatlé„ eím1ÍÍ. pályázatankon elsó díjjal  juCal m.azott munka• 

Talán azért nézte a.nnyJ kí
váncsi szem a last;ú vizet, mert 
,sorstársat vélt a csendes folyó
ban. A nézelödők ugyanolyan 
ráérok vokak, mint maga a 
folyó. Életük folyá,sa kilenc 
hónap óta meglassúbbodott és 
nehezen találta a biztoo me
dei"t további útjára. Kilanc 

hónap óta vo1tak hadifoglyok. 
Gondolatuk e 1.iJ.enc hónap 
óta ki tudná megman.dani, 
hányszor szegődött a mugatra 
folyó víz habjai nyomába, 
h<>"...Y az erdőn túl a szelek 
számyára kapjon. Még verset 
is költött némelyik és azt bízta 

a folyóra, hogy juttass., el egy 
maroknyi népneik nyugatra, 
mely félholtan hörgött a fa
&iszta fenevad kannai között: 

Vjatka, Vjatka, ha oly hosszú volnál, 
&ie3 hazám határáig folynál. 
Üzenetet küldnék a hazának, 
Segítsen a szovjet katonának. 
Gyűrjék már le azt a fenevadat, 
MQ(Jyarország lewen végre szabad. 

Talán a vem a,z erdőn túl 
va1óban a szelek szái'llyá,:a 
kélt, vagy a türelmetlen sóhaj 
voJ,t a postása és továbbította 
gon.dolabnál is gyocs,abban. 
Szállt a sóhaj, szállt a vers 
folyókon, sztyeppéken át, át 
erdőkön, hegyeken, át a Kár
pátokon Magyarországra. Itt
hon a ,sóhaj orkánná erősödött 
és bősz harall)ra lobbantott 
mindenkit, aki ellensége volt a 
fasiszta fenevadnak. A szovjet 
csapatok rohamra ill'Ldultak és 
rohamuk lendülete kiverte a 
fenevadat Magyarország tei·ü
J.ctét·oo. 

1945. áprrfi.& 4-et írta'k akkor. 
Mazyaro1-szág végleg :telszaba
ciult a német elnyomás alól, 
mely év&.ázadokon !keresztül 
nehezedett rá bénilólag. A 
szovjet csapatok .kiverték a fa
isiszta fenevadat és „ 2soldjuk
ba szegődött hazai csatlci6a,kat. 
A jó hír ll:!ámyon jár. Ott, a 
Vjatka pa1 tján is több sZá/. 
magvai:- kiállott boldog éljent 
fe!szabadílé-:<ra és fe!szabadul
takra. É'1 is köztük voltam és 
o,s-z;tozkodtam a jó h1r okozta 
boldo�5áebA•n. MaglJ{lrors>.ág 
fJegre szabad, ig,azá,n szabad! 

S ajnos, a kapálózó Iene• 
\'ad féktelen dUhében 

tort. z1úott és gyilko:t. ami!\ 
e ·eiéböl tellett. ös..zezuzta 
ru á,ainkat. haqi1!kat .  Hida
ikat, va1;uta•kat röpített levego
bc. amit nem é: keretl elhur
colni, azt elpusztította . Itt ma
radt egy ország vérben és ro
mokban, kifosztottan. E� pil
lanaüg rémülten és tanác.;ta
l.anul nézlek az itthoniak a 
romba döntött országra. Talán 
IV. Bé!a nézte így az országot. 
amrkor a tatárok kitakarodtak. 

De a tanács.talanctk élére bi
zakodó, bátor emberek állot
tak és lettre szó1í-tottak min
den épkézláb embert. Magvar
országot feL fogjuk építeni -
l'\angzott a bátor kijelentés. Az 
a Magyarország szabad lesz, 
boldog lesz, a mienk, a dolgo
zóké lesz! 

Én az újjáép>té& harcba 

1947. augusztus 20-án tkapcso• 
llódtam be. Bár a hábocúnak 
már két éve vége volt, nyomai 
még lépten-nyomon lá1szottak. 
A két Tisza-híd roncsokba:1 
feküdt. A vasúti töltések men
tén még ott hevertek a kocsi
roncsok éJ?,neik álló kerekekkel 
é5 desakázatla,n bord-ázarttal, 
mint a halak a;ontvázai, me
lyekről a varjak letépték a 
búst. De az országban már lá
zai;an folyt a munka, az oc
i;zág újjáépítése. Épült az oc
iszág millió és millió embe, 
kez,emunkája nyomán, milliók 
szeme láttára. 

Az ország újjáépítésének egy 
darabja szemem láttára és 
részvételemmel ment végbe. 
Záhony,t - az e.gy,Jror ötvágá
nyos kis állomást a felsz.aba
du lás után kezdték éptteni, de 
építése folyik ma is. Már ak
ikor nagy szerepet szántak neki 
és építettük. hogy feladatát el
láthassa. Vágányokat fektet
<tünik 67Jéles és normál nyomtá
vú •kocsik részére. hogy a meg
indult szovjet--'Illagyar áru
cserefo11galrnat lebon.yolíthas
suk. A különböző nyomtávú 
kocsik egymás mellett állva 
=élték ki rakományu'kat. 
Aklkor még mindent kézieróvel 
raktunk, a vasérctől a legJne
hez.ebb gépekig. Az átrakó 
hó-rukkolástól volt han!(os, 
majd el!Y-egy dobbanás jelez
te a !kocsi padlóján, hoey :i. 
rönkfa. va.zy buga.acél a kocsi
ba került. 

É n szerszámkezelói beoo:z.
tást !kaptam, amint ha

zaérkezésem után jelentkeztem 
nyih•ántarló fönö�égemnél. A 

hábot'Ú elött már vasutas vol
tam, de engem sem ikírnélt a 
sors és újoncként kivittek a 
frontra. Feleségem és pólyás 
,k,isfi•am Záho.ny,ban várta-k 
xám. 

A legelsó &rolgál.atra jelent
kezés és mun,kábaáUás különös 
izgalmat váltott ki bennem. 
Nagy tettek kezdetén érez az 
ember hasonlót, ha szívvel-lé
lekkel fog munk.ájáho;z:. De egy 
másik ,érres i6 erőt vett raj
tam akarva-akaratlan, hiába 
!küzdöttem ellene : a gyámolta
lanság ér?.ére. Körülöttem az 
emberek serényen mozogta•k, 
lapátollak, vasércet raktak. 

Otthon, a kis ISZObában fele
ségem és kisfiam vártak vacso-
1'ával és nagy sreretettel. La
lkásunk szegényes vo1t. Egy 
udYarra nyíló kamra vala
.,. nmi-:e lakható\'á átalakít
va. Maga a lakás kicsi volt és 
a,ig búto11:ozott. Teleje beázott, 
az ab:ak 1-osszul zárt. Szóval 
meglátszott, hogy a kenyérke
reső négy évi� távol vc:,t. Szú
ken vo:t mbden és ezt a szük
séget csak a viszon,tlátas bol
dog érzé>e feledletie. 

S zeptemter l-1� váratlan, 
nagyobb l)énzÖ6szeg 

könnvített anyagi nehé26égein
ken. Megkaptam a l�l..;ó fél
havi fizet�emet és vis,ame
nőlee:{ is adtak 77a forintot. 
Feleségemnek 1 004 fori,ntot ol
,·astam egyszer1:e a kezébe. 
Megolva,stuk talán ötször is. 

Azokban a napokban naey 
izgalomban volt a falu. Vá
lasztásra készültek. Választási 
gyűlések voltak majdnem min
den nap. A jelöltek prog
ramolta.k, ígérgettek. Az 
ígérgetésbe még senki sem 
szegényedett bele és való
ban senki sem taika-rékookodott 
az ígéretekkel. Az ígérgetések· 
:nek abban az időben még nagy 
keletjük vo!t, mert mindenki
nel,: ígértek valamit és min
denkinek volt még valamiben 
hiánya, amit ígérhettek a vá
lasztóknak. 

A s0k szónok között volt egy 
köpcös, barna embe1·, valami 
kishivatalnok lehetett. elég 
kopott vo,J,t a .ruhája. Ezt hal
lottam ruónokolni és azóta is 
magam elé képzelem a szik.rá
zó szemeivel. Én mé,g olya'Il 
embet·t nem láttam sem azóta, 
5(.m azelőtt. Amikor beszélt, a 
i;remei szik!'áztak. de talán a 
hangja is. Beszédének kézmin
dula taival ad.ott z,yomateko!., 
mintha ero,es fontosabb szava
k at alá akact volna húzni. 

p edig ha vi66zagondolok, 
semmi nagy dolgot nem 

mcxndott és n,em ígért. Vázol
ta a hároméves tervet, fóleg a 
falura vonatkozó részleteket. 
Számszerű adMOkat nem em
legetett, mert talán inem is 
tudták voJ,na a számokat fi,zye
lemmel kísérni. Köves utakat, 
iskolákat, orvooi rendelőket 
ígért. - 1!:n, elvtársaim, -nem 
,alka1'ok felelőtle-niil ígérgetni -
mondotta. - Nem ígérek fűt
fát, tejjel-mézzel folyó Ká
naá.nt, mely már holnap a ker
tek alatt fog fo'tum. Egyet 
azonban bátran ígérek: min
denkinek munkája é& kenyere 
le�z. Fél év múLva nem lesz 
országunkban egy munkcmél
lküli s,em, sőt munk.áshiány, fő-
1:eg szakmunkáshiánv !.esz. 
Fia.in!k, leányaink iskolábn. fog... 
-nak ;árni. Tanulhatnak a fel
nőttek is, az nnalfabéták és a 
kevés is!kolával rmidetkezók. 
Nawa.l dolgozhatnak, este pe
dig beülhetnek az iSl<cla pad
;aiba � képezhetik magukat. 

�n a választás előtti napon 
t>ée'kéop eldöntöttem. hor(Y me
l�•ik kockába tegyem a ket"eSIZ
tet. Ha tudtam volna a�oc. 

hogy nekem ígért a legtöbbet, 
1 

Az egyi:k Jti.s mohát tanuló- ben anny:i!ra megnótt, hogy 
talán a lelJcesedié&töl lán:gra szobának rendeztem be. Sza- s·zükségessé vált az Ot'06Z nyelv 
lobbant vo1llla a keremben a bad időmet a tanulás,nak :;,zen,- használata. Én a hadifo�ág
szav�lap ilS. teltem, hogy minél jobb ered- ban tanultakon kívül ebben az 

A választások már elmúlot- ményt érhessek eL �erült is időben az iskolában is tanul

tak, de én mtnden .na:p a köp- a _rv. osztál� kttuno ered- tarn az orosz nyelvet és Ill05t 

CÖ6 iszónok szavain gondolkod- mennyel elvegeznem. A UU:- ez kétf.éleképpen is h=nomra 

tam föle!! favágás és darálás t ái:-gyak érdekesek voltak es vált A fog,ságban tanultak 

közben.. A szónok azt mondta, úgy belemélyedtem egy-egy megk,öninyit.ették az iskolai 

hQIW a felnöttek is tanulhat- könyvbe, mint valamikor Ro- tantárgykén<t tanított orosz 

natk. Nappal dolgoohaitnak és bin60n könyvébe. Nem _is tu_- nyelvtanulást, ugyanak!kor az 

este beülhetnek az i'Slkola pad- dom ma sem meghatározm, oroisz nyelv iskolai tanítása le

jaiba. A dolgozókat várják a melyik ta,ntárgy volt a leg_ked- hetöséget adott az orosz he
dol.gozók iskolái. ven<:ebb, volt-e olyan tantarizy, lyesn-ás és nyelvta,,, elsajátitá-

É n is nagyo,n szerettem melyet 1'.e . k�dveltem . 
voln�. sához. 

volna tanulni, mert hat p olgan w�ol�1 �1zon7itvá· E l'i1i
5��:m h�:f�!� 

elemim ll1EIIl találtam ldelégi- n_yom_ JO aiá1:1olevél volt 

tőirek. A tanuláshoz kedvet és �n�lmanya1m tovabb1 folY_ta_- az Idegen Nyelvek Főiskoláján 

t.ehetségjet is éreztem. csak em tasahoz. Már a v12Egaet:edmeny közénfOlkú nyelvv�zsgát tettem. 

tudtam. h""'• kezd,'ek h�. kihirdetésekor elhatar�ztam. Az újabb viisgabiZOJ1yitvány 
.._, h t ább f k tanulni Ke orosz nyelvpótlék címén 8 szá-

Magán,tanulást ajánlottak, de a 0<1,.y ov . ogo . • · · - zalékos fizetéstöbbletet hozott. 
magántanítást nagyon drágán zemben :1 v1zsgab1zony1tvany� 

vállalták vol.n.a és az én fize- nyal, fel.cer�tem a _ _  k15:vái'<!a1 Soha jobbkor ,nem jöhetett voL 

tésemböl nem telletJt. Dolgozók g1_rrmázium . ,gazgatóiat � tőle na, mint ekkor. Családom eb

iskolája abban az időben még kértem_ t�nacsot tanulmanya1m ben az idóben szaporodott egy 

csak Nyfrell,\'házán volt, oda folytatasa_hoz. Elmondtam, újabb taggal, egy aranyos, szó-

pedig nem J'á.rhattam. meo.,t tá- hogy had_ 1fogság�an me�ra.n�- ke 1.islármyal. Ez volt a negye-
t f 1 ru német 1 = dik  és szinte az elsó pillanat-

vol volt. Az iskola igazgatója am mH> vas . u :� 
mé�s olyan biztató választ oroo�u'!, . valamint azt.

,. 
hogy tól kezdve �uhát. ruhát kért. 

küldött levelemre, h~ báitor- l)Qigan .1�kola1 _tanulmanya1- Egy évve1 később felsőfokú 
""'"" t tanít nélJkul a magam orosz nyelvvizsgát tettem és a 

ságot és kedvet adott a magán- ma . . _ � · • 
m J 

• ék 
· al · 

tanulá&horz. Csak kezdjek nyu- ere_Jéből ".egez�m el. Kerte nye vpotl ·om is 15 szaz ékra 

goo,ta,n a tanuláshoz _ bi,,ta- a� 1�azgato elvtársat: legy':11 se- emeUredett. Júniusban gímná

tott. Menie'< be személyesen az g,!.,e;?em:·e ioakara(aval es ta- ziumi tanulmányaimat is be

iökolába é-, köm·veket is adnak n_acsa."aL me: t bar iol tudom, a fejeztem. 1953. június 25-én 

pár .íoiintért. Ha szorealma«,n g1mna,1un11 tana_ny�g r.eheze�b kihirdették az érettségi ered

-tanuJ.ok. 8-i forint vizss-adíiat le5i2. mint ko�abb! tan�ma- ményt: jó eredménnyeL végez· 

ke!J fizetr.EJ.n és 300 farintb6l nro11; any�ga., de va�y;;t es te- tem. 

,kitelik az eg� p:>!gú:i iskola. hel�eget e ·zeK a to,·abb1 la· Fiam ebben az évben az ál-

1948_ januárjában kezdtem nt.!lásh_oz. . . . talá:nos iskola harmadik osz-

tanulinJ. A tar.\árgvak nem vol- Az ,gazg�to tanacsa:·a 1_950. tályát végezte. de ö jobb ered

-ták nehezek. mert a német .zeptE;n:ber.�ben m�,ian uton mén.nyel. mint én és ezt nem 

nyelvet had:ifo��!ieban megta- g,mnaz1un;-1 tanulman.vt kezd• kis büszkesé�l ki is fejezte. 
nuttam és most has<-'1át ,·e!- tro1 _ olrkepp�?: hozy szaba�- Én csak négyest kaptam, ő 
lem. Oroszul u!(ya,�:6 e,zy né- napJmm?I� be,1a. tam .. � nyilv�- ötoot. Talán húsz év múlva ó 

me-t-ornsz szótá:·ból ta- nos . tamta,��ra . . Be�.t�m „k,_s is megérti hoey mennyi fá

nu:. a;n é,, elóbb né,netül kel- 14 e\'es cs�tal�·ta,saun �oze, raclság. küzdelem és kitartás 
lett me,ta,:,u!nom a sz,va-'<at. k�em�n kor20\'€l._ vona1�oval, van ezy né!(ygyerekes család
ho�v oro-;-wl ta.r••Jlhassak. I:n; sz,,::_,r.ero,·el v�zy e�pe,.� oly�n apa érett&é!(! bizonyítványa 

egv<-z4:·•� mindkét nyelvet ta- h.n.;.-.ece·el. a'11dr_en . ara vol,t � mögött, még akkoi:- is. ha az 
ou'.·tam. ,e_Yekeztem tanara1m . s��i_tse- .. csak" általános négyes ered-

A ha..; mc1dik osztályban má,· gevel t t_a_r.�nv�r:ot mine! _,iob- ményü. 

ü,-adt .. ;;: nehezebb ta•:1la1cyak ban e.-a,1a,1 ta�1 . Az eloudott H at esztendö telt el akkor 
is, io:eg a mértan. De én ta- ta:nan.rag.ot _5:�11:te k1lest�m ta- hazaérkezé€em óta. Az 

nu}tam szorgalommal e; hittel. n�ra,m sza 1�ból. mer� en egy elsó n apok é;; A kamraszoba 

Szoloálati fónöksé,:em más be- �onapban . t 1, zer hianyoztam sötét emlékei ugyan még éltek, 

outá..ba tett. hogy tanu;hai;;- es a tobb1 H;-17 .r:iaµon kel- de már csak mint emlékek. Ha 
sa,,<. Teleíonközpont.o,na,- osz- lett atvennem mrnd_azt az eszünkbe jutott is és jut 

toltak be, mert otL az éjjeli a.nv�e.ot .• a1�1t a ny1l�an� ta- eszünkbe ma is. csak azért. 
órákban voit aHcalmam tanulni. nulök 2o--7 naµon at tanul• hogy felmérhessük sorsunk 
A harma<l1k osztálvl fél é\' tak. . . _ .. . . . változását. 
alatt végeztem el . Tanításra Szolgálati fonolc,egem melta- Ma még távolabb vagyunk e 
semkit rem vettem igénybe, ny?lta szo, �almam. valamint nehéz időktől. Tíz év alatt 
m ert úgy vé.llem, hogy a tan- �z.ep tanulmany1 el�menetelem épült-s,·,i!pült az ország, benne 
könyvekben elég ét thetoen van es magasabb beosztast kaptam. a mi községünk és állomásunk 
a„ anyag megírva. e5ak szorga- Előbb s:oemélypénztárosnak, is. A felrobbantott Tisza-híd 
lommal és fi!!Yelemmel kell ta- majd pénztári számfejtőnek 

I 

helyett úi és erősebb hidat 
nulnom. Valóban inem is volt osztottak be. A szovjet-ma- építettek. Ez a híd .� barátság 
egy tétel sem, amit ne értet- g,yar áruforgalom ebben az idó- hídja, a magyar�ovjet ba

A nyolc év elötti átrakó ma 
már semmiképp sem tudná el
látni feladatát .  De nyolc év 
alatt fejlődött az átrakó ós feJ. 
llídtek az át.rakó munkások i,;; 
A nehéz gépeket és nehez.<>bb 
árukat villanydaru rakia át. A 
koksz, vasérc és kén s:;avitá• 
ciós csúzdán hullik a magyar 
vasúti kocsikba. A hó-rukkolás 
helyett az emberek jelző be.. 
rende1ésekkel érintkeznek. A 
régi átrakodó munkások egy 
része gépkezelő. villamostar
gonca-vezető, raktárnok vagy 
vezető lett. Az ebédelő munká• 
sok sem a vágánvokon ül\'e 
fogyasztják ebédjüket, hanem 
az üzemi konyha főz számuk• 
ra ízletes ·ebédet és szépen be
rendezett ebédlőben. hófehér 
abrosszal terített asztalra tá• 
laliák. 

B ármerre néz a tíz évvel 
erelőlli utas. míg Záho

a1yon utazik keresztül. a múlt• 
nak nyomát sem lát,ia. Uj em• 
berek élnek itt és új szívükben 
a hit is. Az arcokon öröm és 
mosoly, a szemekben öntudat 
fénye ég. Még élnek a ti:i. év 
e!ötti vasutasokból is Záhony. 
ban és dolgoznak is, de ma 
nem nyolc agyonhajszolt 
kevésre becsült ember ,·égez 
robotszámba menő vasúti szol
gálatot. hanem . . .  

Számot akartam mondani, de 
ki tudná azt hirtelen számok• 
kal kifejezni•  Talán a szám.. 
fejtő központ. ahol „ iól \'é�
zett munka eller.értékét szam. 
fejtik. 

Záhonyban sok embei- ken'
s1 kenyerét a vasúton. Scú 
boldog család lakik a Geró
telepen. A tágas. háromszobás 
lakások mindenütt megtl"tek. 
Közöttük lakom én is. egy bo:. 
dog orszát: épitóje és tu'ajdo• 
nosa. E lakótelep lakói tíz e\'e 
s,:abadok. Ötödször ünnepe!• 
le ez é\'ben 90 lakás apraja
nagyja a köz,égbeli és kör
nyékbeli vasutas()kkal a \'ús
utasok ünnepet. a va u•as
napot. 

Munkánk mennnsé;zllft!Z és 
minőségileg ma jobb, m,r.t teg. 
nap volt . dc holnap mé!( jobb 
lesz. mint ma. l\li. záhom·i 
vasutasok a ,·asuta ';k szazei. 
res tömegében becsU'e 'E'l épít• 
iük a szocial ,ta rnsutat. 

tem voma meg. Azaz mé,g.is 
volt egy mé..-t.aaü tétel Egy öt
szöget kelleU szerkesct.enem és 
ez a tétel valahorur elkerülte 
a figyelmemet. va,o, átlapoz
tam rajta, tér.i, az, hog;y nem 
tudtam. Azóta az ötszög szer
keszre.ret úgy megtanultam, 
hogy jó idei,g még álmomban 
is ötszöget szel'lkesztettem. Ez 
az eset öröldké intő pé1da ma
raqt elóbtem, és későbbi ta
nulmányaim folyamán sokszor 
óvott a felületességtől., vagy 
fi,gyelmetuenségtöl. 

Adiák vissza a becsületét 

1 ckiközben mindennapi 
mun&támban és életem

ben. is nagy változások történ
tek. Átrakó-raktárrnokook 001:
tott.ak be, ahol többet .is !ke
reshettem és 12 24 órás for
dulószolgálatom a tanulást is 
megkörm:Yítette. 

Az á,trakó épült, bövült és 
naponta több � több árut lkel-
1.ett átrakni. Talán nem mú
lott el nap, hogy vailamiJye,11 
új lét.esi1mén!Yt ne adtak v�l
na át használatra. Egyik nap 
új szolgálati heJ.yisé�t. másik 
nap vágányníclmérleget, vagy 
olda1rakodó csúzdát. Minden 
felépült új létesfünény a mun
kát könnyítette, az átraká,,t 
tette gyorsabbá. 

A vasutas dol.g07.ák részéri! 
e.gy új lakótelepet épftettek ki
lencven család részére. Én a 
27. b. alatti lakást kaptam meg 
és 1948. október 12-én be is 
költöztünk. Felesé,,,"ern megiófile
tődötten lépte át az új lakás 
küszöbét. A lakásban há:rom 
szoba, konyha, fürdőszoba, 
pince, éléskamra és vízve-reték 
van. Minden lalkáshoz szép 
há'z,Lkert gyümölcsfáklkal. 

Az új lakásba néhány új bú
tor is került a régiek mellé, 
többek között e� gyerekim• 
csi, ben!le kéthónapos kislá-
111yommal. Mint két madárszü
lő, úizy i.e;az�uk az új fész
ket. hogy m.iiné1. kényelmesebb 
le;gyen. 

. Pur-uczki József szívét eddig r simogatja a természetet, úgy 
ismeretlen érzés feszítette. simoqatták e szavak Puruezki 
Taggyúlésre készült - élete József szívét. 

Egy hónappal az emlékeze. 
tes taggyűlés után k1d�rült Pu.. 
ruczkiról, hogy ,.ö.,szefé1hetet• 
len", hogy 'hiába van sztc '1ano. 
vista oklevele, .,ha znn1;1atat• 
lan munkaerő·'. hogy „köteke• 
dő" . .,semmirekeló". aki músok 
feljelentgetésével akar kaniert 
csinálni. 

első taggyűlésére. Vajon telje- . . . . 
sedik-e kívánsága, vajon eleget V:art_a. hogy m_aJd eln:ond1ak 
tett-e már ahhoz, hogy a kom- h1b�1t 1s,. m�t m,. tafadas. akact 
munisták pártjának tagjelöltje a,. is Ki.s� forrofeiu

_, 
hirtelen, 

lelhessen? Ezek a kérdések fog_ ha valamivel nem ert egyet, 
lalkoztatták. És amikor elérke- �rnmar odamondja a magáét. 
zett  a várvavárt óra és a veze- De itt, Miskolc személypálya
töség a tagság elé terjesztette udvar taggyúlésén erről nem 
kérelmét, örömteli izgalommal beszéltek. Ha nem is mondta el 
hallotta munkatársainak sza- Puruczki a taggyűlésen - mert 
vait: �Mint pártonkívüli, nép- valami nagyon szorongatta a 
nevelomunkát végez". ,,dolgo- torkát - de eJ!határozta, kija
zó�ársai szeret!k". ,.jó munka.- vítja hibáit. Megfogadta. nem 
ero, sztaha.novtsta oklevelet is fognak benne csalódni azok •kaJ!ot_t eilben az esztendöben". akik felemelték piros köny� !'..s mmt ahogy a langyos szellő vecskéjüket. 

Igy esett. hogy Puruczki egy 
�zép napon büntetésből Beren• 
tén találta magát, mint váltó
kezelő. ötszáz forinttal keve
sebb fizetéssel. 

Puruczki hiába tillakozott � 
rneg sem hallgatták. 

* 
Eddig tartana a történet, ha 

szeptember hó 18-án a l\Iiskok: 
-hidasnémeti vonalon nem tör• 
tPnt volna egy furcsa, de 1s
merös eset Nagy Zoltánnal. 
Nagyon sürün járt iszogatni a 
büfékocsi•hoz. Persze nem a 
saját zsebéből. Két ,.jószívű" 
utas fizette. hogy ne kelljen 
jegyet váltaniok. Nagynak ez· 
úttal nem volt szerencséje. A 
vr.súti rendőrség tettenérte. 
Nem is próbált tagadni - úgy
is hiába lett volna. 

., Dolgozzon hasonló lelkiismerelességgel·• 

• _Az
„ 

ünnepet felváltották a 
I 

az esetet szolgálati felsöbbségé_ netkoznapok. Ezeken a hétköz- nek. 
nupokon _kellett újból és, újból A minisztériumból dicséretet beb_1�_ny1_tama, �ogy melto a kapott éber szolgálatáért. Még tagJelolt-igazolvanyra. ma is tudja kívülről a levél 

1955. március 4-én történt . A utolsó sorait. pedig már vagy 
9525. számú vonaton teljesített tgy félesztendeje, hogy kézhez 
szolgálatot. amikor valami kapta : ,,Kérjük, végezze mun
olyant tapasztalt, ami nem fér kájá.t a jövőben is hasonló lel
ö5:5ze a becsülettel. Putno'kon kiismeretességgel és, körü.lte
harom utas jegy nélkül szállt kintéssel." 

Nagy Zoltán lelkét nemcsak 
ezek a bünök terhelik. Ot ter-

fel. Sajókaz.ára utaztak. Nagy 
Zoltán jegyvizsgáló erélyes 
közbelépésére volt szükség 
�ogy fizessenek. Fizettek is, d� 
Jegyet nem kaptak. A pénz 
::amit Nagy Zoltán tett zsebre' 
nem őt égette, hanem PuruczkÍ 
Józsefet. Nagy Zoltán szereti 
az italt, nemegyszer volt már 
ittas szolgálatban. Többször 
vHJant át Puruczki agyán, mi
ból, honnan telik ennyi fél
decire Nagynak, de azt még
sem gondolta volna, hogy meg_ 
lopja a nép államát - eladja 
italért a becsületét! 

Puruczki azt tette, amit min
den más becsületes ember tett 
volna a helyében: jelentette 

* 'heli az is, hogy Puruczkiból el
Ami ezután történt, az már keseredett ember lett. hogy le-

olyan, mint egy rossz álom. hetetlenné tették Miskolc sze-
Fegyelmi vizsgálat indult mélypályaudvaron. A fegyelmi 

Nagy Zoltán ellen. A vizsgálat vizsgálatot felületesen végzóket 
terheli, hogy Nagy Zoltán meg megállapította, hogy Nagy Zol- félévig büntetlenül folvtabhatta tán „ártatlan". Igaz. hogy a üzelmeit, lhogy Puruczki bizalfegyelmi során kihallgatott 

utas állította. hogy fizetett és ma megrendült a felsőbbség
jegyet nem kapott. de Nagy ben, lhogy az utasítást. amit 
Zoltán álUtása szerint Puruczki előbb törvénynek tartott, ma 
ezt az embe t f !bé lt félvállról vesz!. Nincs igaz� r e re e. ebben Puruczkmak, de nem 0 
Tegnap kiváló �unkaeró a hibás elsősorban 

.. , Példás büntetést Nagy Zol• 
- holnap osszeferhetetlen tánnak !  Vonják felc>lősségre a 

I 
fegyelmi vizsgálatot \'égzok�t 

És megindult a hajsza és a is! Adják vissza Puruczki Jo
fegyelmi, rágalmazás miatt zsef becsületét és munkaked· 
Puruczki József ellen. "ét. 
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Az újít6s 

A vasúti főosztály fiataljainak levele 
szovjet komszomolistákhoz 

A c�lldömölkl C elágazÍ!s vál
tóőre úJ!tást vezetett be. Ha vo
nat Jön, nem megy ki a térre, 

s.wv;etunió Közlekedésügyi Minisztériuma. 
Komszomol BiZattságának. 

Moszkva 
Kedves komszomolisták! Kedves barátaink! 
Az V. VIT részvevői azzal a fel.hívással 

fo-rdultak a világ ifjúságához, how d,;lgoz
;runk együtt minden eddiginél teuékenyebben 
a béke biztosítása, a munkához, a tanulás
hoz, a boldoguláshoz és a békéhez való jo
gunk védelme érdekében. ,,Egyesüljünk fia
talok, ifjúságunk, reményeink, haladásunk 
és az egész emberiség ragyogó jövője érde

Nálunk a DISZ-életben a nevelőmunká
ban, a tartalmasabb szervezeti munkában 
jelentkeznek a legnagyobb hibák. Nehézsé
get jelent még a fiatal asszonyok és külö
nösen a fiatal anyák megfelelő foglalkozta
tása, és még sok más, amit a későbbiek so
rán szeretnénk megtárgyalni veletek. He
lye.mek tartanánk, ha megindítanánk a sze
mélyszerinU levelezést is tagjaink között. csak a Jelzőszászlót tűzi ki. -0.H

tlisa mo�t van elblrálás alatt. 
Mint hlrllk, ő sem sokáig hasz
nálhatja 

kében." 

Szeretnénk tudni h gyan éltek, dolgoztok, 
milyen feládataitok vannak a Komszomol 
szervezetben és mennyire teszik magukévá 
ezeket a fiatalok. Zebegényben történt 

A felhívás szellemében azzal fordulunk 
hozzáf;ok: teremtsünk szervezeteink között 
cíllándó baráti levelező �apcsalatot. 

Szervezeti életünkben sok problémával ta
M lkozunk, melynek megoldásában a ti 
gazdagabb tapasztalataitok folytán - bizo

Bízunk abban, hogy kapcsolatunkkal mind
két szervezet munlcá,a erősödni fog és ezen 
keresztül mé!JIebb lesz a Konnzomol és a 
Dolgozó Ifjúság Szöt•etsége egysége. 

Zebe<?énv széo békés ,·telék. de 
nem anny1ra, hOl:lY a szol'(álat• 
tevő n,•ugocltan borotválkozhat a 
szolgálati Idő alatt. Mégis !gy 

!111/0nn segítségünkre lehet1uítek. 

Válaszaitokat várjuk és mele11 baráti üd
vözlettel köszönti;nk mindn1Iájatokat. a 

KPM-1. vasúti főosztály fiataljai 
----------

S P O RT 
Ezerötszáz felszál las történt. A máth67..6 boroh•Ó.JfA a 

ror�nlmlstát. amlli:or az Pllenr:rzö 
közeS?ek het,.,opn„tn.k. A vór'lt• 
l:m Ye„dér.r.,..k métv hpnvoml\�t 
kPltett.-k. Err15! " málházó l lerlt 
tPkfntetp é� a rorJZ.'llml�tfl arr4n 
-''d•lenkedö mély vágás tanúsko
dott. 

Felszállásra készül Tóth István a Pionyr nevu kétszemélyes vJtor
iázóqéppel. 

Az elmúlt hónapban egy- 1 rás sokszor nem kedvezett a 
hónapos táborozáson vettek szelet megnyergelö fiala
részt a MOHOSZ MA V repü- !oknak. Mégis számos kez.dö 
lÖ<:SOportjanak fiataljai. A far-

1 
repülő letette az „A" és 

kas-hegyi vitorlázó repülötá- .. B" vizsgát. többen kitűnő 
borban sokat fejlödtek az ifjú eredménnyel. Igy vizsgázott 
vasul.all repülők. bár az időjá- Honfi István Józsefváros állo-

más. Nagy László lakatos, 
E:szaki Járóműjavító. Ficsor 
Imre Hámán Kató Fűtőház és 
Horváth László, a Landler Já
róműjavító dolgozója. Nem
csak a repülés tudományának 
elsajátításában. hanem a fe
gyelmezett. áldozatkész maga
tartásban is kitűntek ezek a 
vasutas diszesek 

Az ezyik napon rendkívül 
erős vihar. hatalmas fel'hösza
'kadás zúdult a táborra éppen 
akkor. amikor az ifik a gépe
ket a hangárba szállították. 
Ficsor Imre lélekjelenléte, bá
tor maga.tartása mentette meg 
az egyik értékes gépet. Számos 
nag�·szerű élménv. bátor repü
lőút teszi emlékezetessé az 
egy hónapos táborozást: volt 
motorosrepülés. többen tanul
ta:k mürepülést. sokan elsajá
titottá k a gép !kivitelét dugó
húzóból. 

Az idöjárás miatt a terve
zett időnek alig felét lelhetett 
repülésre fel'használni. mégis 
1500 felszállást hajtottak vég
re. 170 órát töltöttek levegö
ben és 17 teljesítménvrepülést 
végeztek a MÁV Repülő Klub 
fiataljai. 
MÁV Re!;)ülő Klub Vezetősége 

Duhajkod6s Asz6don 

Ac-zódon a várótPremhen W\'1 
Rz rtAc;ellMó �önté-�e. A kö:r.,.,1-
műltba.n betéYerlt e,zv réc--rell tfir
•aság és a lármázáson klvül to-

vább ls:rngalt�k. A rendelet tllt
h az Itta„ ember klszoll(úlását. 
E7t Aczóclon Is betartják. de 
c�al..: akkor. ha az ittas ember· 
nek már nincs pénze. 

Ma meg csak tervek, de holnap valóság lesz Jobb egyUffmiíköclésf 

Nehéz helyzetben vannak Azok a sportolók. szurkolók,

\ 

telepünk nem volt a le�korsze-

1 

senye�en nagy lelkesedés tapasz- Ferencváros állomás dolgozói, akik hosszú évek óta figyelem- rübb ugyan, de mégis megfelelt talhato. Egyre tobben Jelentkez-
rnel kl•érték a yasutas sportéle- " követelményeknek. Ma viszont nek n ba.Inokságokra. s a törne- mert az ott folyó építkezés za
tet, Jól emlékeznek arra, hogy Jóval nagyobbak a követelmé- gek mellett t_ehets�ges . sportolók varja az állomás megszokott Kélbányán hajdan milyen virág- nyek, sporttelepünk viszont sem- I• bontostatJuk szw•nya1kat. munkáját. Fokozottabb szükség zó sportélet folyt. A háború elölll mit sem feJlödólt. Rég�bben szl- 1 

Köbányán emlékezne!· a múlt- lenne a különböző swlgálati 'I'ör�és _labdarúg_?.-c�apata szin- vesen .. mentek 8 pál�·ara a ver- ra. !�merik a JeJent, s �Jól látják te uLtör6nek szamltott. Ez az senyzök. hiszen második ottho- a Jö\'&t A lell·es ,·ez•tök múlt ágak együttlnűködésére. Sajnos 
együttes próbálkozott elsG!zben nukká vált a sportte)ep. Ma csak és Jele� tao�ztalatalt lgtek,.,:e- nem ezt tapasztaljuk. Egy pél-a három hátvédes angol rend- a leglelkesebbek latogatJák az - . · 

d ,  al k" • b" •t • szerrel. A fiatal, tehetséges já- elhanyagolt külsejű, gondoz�!- ��-� �i,����i, s ennek ererlmé- av 1vanom ezt 1zony1 am: 
tékosokból álló együttes hama- lan pályát. l11:y nem csoda, " n:vai Törek,·és t;!���yaJo:b K:;!: Nag11tétényben július 20-án r0"8n elsaiátította a korszerű nehéz a JáróműJaYító dolgozói- replése lesz • feladtak Budapest-Ferencvá-Jabdarúgág alapelemeit és egy- nak mozl(ósllása. hiszen ki megy 
n,ásután aratta szép sikereit. A szlvesen olyan �portelep1·e. ahol 
szakemberei< szép Jövőt Jósol- nem érzi Jól magát? 
tak a csapatnak,_ a vasutas Molnál· Pál egyré�zt ennek szurkolók pedig szlvilkbe zárták tulaJdon!tJa a kőbányai sport 
ez együttest. Mindenki arra gon- hanyatlását. 
dolt. hogy ezeket a kezdeti s!- A Köbányal Törekvés Jelenleg kereket eg�Te Jobban CogJák ka- 13 szakosztállyal működik, de matoztatnl a kűbányalak, ebben ezek közül csak a labdarúgók. a csapatban látták u Jö,·ö nagy atléták. birkózói<, ker(•kpárosok yasuta,, labdarúgó tizenegyét. és legújabban a természetjárók 

A remények azonban szerte
foszlottak. A csapat kiesett az 
NB 1-ból, sőt az NB Il-ben sem 
tudta megállni a helyét, s Jelen
leg az I. osztályú bnJnokságban 
Is sok nehézséggel küzd. 

De nemcsak a labdarú.1tók. ha
nem az atléták, teniszezők, ököl
vlvók, birk67.ók Is jó nevet vív
tak ki maguknak régebben. Ez a 
jó hlrnév azonban lassanként 
.. kopni'" kezdett. 

Ml ennek az oka? Hol varrnak 
11 hibák? - merül Cel a kérdés 
egyre gyakrabban. 

A napol<ban láto�atást tet
t!ink az 11:szald Járóműjavító Vál
lalat sportlroctáJában, ahol a 
sportköri elnök helyettesével, 
Molnár Pállal beszt!lirnttünk a 
Kőbányai Törekvés_ múltjáról, Je
lenéről és JövőJéröl. 

- Az kétségtelen. hogy ré
J!ebben nagy,ezm·0 sport�let volc 
Kőbányán - kezdte visszaemlé
kezését. Abban az Időben sport-

l olvasd, 

1 
terjeszd a 

NÉ PS Z AVÁT! 

ernek el eredemCnyt_ 
A hibákat az utóbbi Időkben 

bátran feltárták a vezetök. s 
minden hn·ekezetükJ<el azon 
vannak, hogy azokat minél 
előbb klJavitsák. 

- Elsösorban a tömegekkel 
tgyel�zünk m�gkcdvel�et!li a 
sportot - beszel ter�·c1rol a� 
einökhelyellcs. A tömegel,ből 
Coqjuk kiválasztani azokat a te
hct�:��es ,·ersenyzöket, akllcre 
később, mint mlnöségl sportolók-
1•a ts szümltani lehet. 

A műhelyben Ismét van ér
deklödés a sport Iránt. Ezt bl
zonyltott:, a VIT versenyek láto
.c:atottsága Is. A sportkör a VIT
versenyen elért eredményeivel a 
terület le11:Jobb sportkörévé vált, 
sa e?.eket a kitúnö eredményeket 
a szakszeryezeti sportünnepély 
alkalmából Is blzony!tanl tudta 

A vezetöség a pálya és az öl
tözök korszerűs!tését Is célul 
tűzte ki. 

- Elw teenclö, hogy megfele
lő pálya,:rondnokot szerezzünk -
vázolta terveit lllolnár Pál. - Je
lenleg három lakás Is van a pá
lyán, de ezekben nem a pálya
gondnok lakik (?). Ha eike1·ül 
ezeket a lakásokat fels7-�badlta
nl úgy nagy lépést leszünk elő
re a pálya állandó karbantartá
sa terén 1s 

De nemc�k a pályán, h.1ncm 
a JárómüJavltóban Is folyik az 
újjászervezés. Jelenleit több 

1 sportágban folyik az üzemi baj
nokság. A mühelyen belüli ver-

Miért akar ismét vasutas lenni  

Urban József ? 
A napi posta között nemré-

1 
eljuttatott szerkesztőségünkbe 

giben érdekes levelet kapott 

I 

minden megjegyzés nélkül ad
Rákosrendező pályaudvar állo- juk közt-e, hiszen önmagáért 
másfönöke. A levelet, amelyet beszél. 

Elnézését kérem, hogy levelemmel zavarom. EU11 kéré.ssel 
fordulok Onhöz, mint Rákosrendező pályaudvar 1í!lomásfőnö
kéhez. Talán emlékszik a főnök elvtál-s, hogy 1954. júniusában 
léptem szolgálatba Rákosrendező pályaudvaron. Először a szer
tárban, majd 1955 januárjában a guritón kaptam beosztást, 
mint saruzó. Sajnos, 1955 májusában kiléptem, amit már száz
szor megbántam. Most az a kérésem volna, hogy visszamehet
nék-e régi munkahelyemre. Igaz. most a munkakönyvemben 
,.önkényes kilépés'' áll. De nagyon szeretném, ha visszamehet
nék a pályaudvarra. dolgozni. 

Lehet, hogy On most azt kérdi, 110{11/ minek léptem ki. Saj. 
nos, későn okos az ember. Eddigi munkahelyeim után meg tu
dom állapítani, hogy részemre a legmegfelelőbb munkahely a 
vasút és szeretném, ha a jövőben is ez lehetne. Tizenkilenc 
éves vagyok és ígérem, hogy komolyabban gondolkozom, mint 
egy évvel ezelőtt, mert jobban értékelem ma már a vasutas 
munkát. Egy év aiatt megszerettem a vasutat annyira, hogyha 
sikerül visszamennem, szeretnék ÚU1J dolgozni, hoU1/ végleg 
ott maradhassak. Nagyon kérem, szíveskedjék mielőbb választ 
küldeni, vajon lehetséges-e kérésem teljesítése? 

URBÁN JÓZSEF, Drégelypalánk, Rákóczi u. 107. 

Urbán József azóta már vá- megbánására, elősegíti, hogy 
!aszt kapott levelére: az állo- mielőbb visszatérhe&Sen a va-másfónökség támogatja ké

ré- súthoz. sét, s tekintettel oozintehangú 

1955. október 3. 

Hátha hatásosabb lesz 
Dél van, tizenkét óra. A naptár szeptember 28-át mutat. 

Belépek a Kecskeméti Pályafenntartási Főnökség épül�tébe. 
Az üzemi bizottság elnökét keresem. Felmegyek az emeletre. 

Szemilyzeti csoport" - hirdeti egy tábla az ajtón. Benyitok. 
A szoba üres, az asztalon munka.könyvek. okmányok. Becsu
kom az ajtót. balra fordulok a másik szoba telé. Lenyomam 
a kilincset. belép„k. Üres szoba. az íróasztalokon tervjel�nt�
sek. terv.felbontási ad.atok. A 1,.,z,,; .�ériből mP'I egy ajtó nyílik, 
másik iroda, itt is árna íróasztalok fo(ladnak. 

Megfordulok és egyszerre plakát mor,-Ju1 rám az ajtóról: 
,.Mincient e/zártál?" - kérdi és a nyomaték ked�élirt a SZÖt'eq 
meltöl hatalmas lákat kac�int rám cinkosan. IJedten kapok 
az akatáskámhoz - zárva. Mermyugodok. de szeretném meq
kérdezni azt a nyolc-tiz elt:•ársat - köztük az üzemi bizott
ság két tagiát - akik it_t d?lgoznak, hoqy 6k n1_1upodtan ebé
delnek-e ? Va.gy talán mar ug11 megszoktak az a,tora sze11ezett 
figyelmeztetést hogy el sem oli-assák? Ha igy van, javasolunk 
egy új jelszót: ·,.Amíg ön ebédel. bárki nyugodtan elviheti az 
okmányokatI'' Hátha hatásosabb lesz • . - B. G. 

- A szudáni közlekedésü�i 
1 

- A gazdaságos mozdony-
miniszter, dr. Sajed Mubarak tüzelésről_ rendez _országos an· 
zarouk néhány napig Buda- kétot oktober 10-en a Vasutas 
pesten tartózkodott és tanul· Dolgozók 5.zaksze:"e�te. ".3'a
mányozta a magyar közleke- mint a Kozlekedes- es Kozle· 
dési iparvállalatokat. kedéstudományi . E��sület a 

- A téli menetrend októ· 
ber 1-ről 2-re virradó éjjel. a 
nyári idöszámítás megszünteté
sével egyideJűen életbelépett. 

- Az újpesti vasúti híd gya
logjárójának a Népszigetig el
készült két és félméter széles
ségű szakaszát átadták a for
galomnak. Készül a kerékpár
út is. A híd gyalogjárójának 
további szakaszán a MA V AG 
dolgozói már a va szerkezetet 
szerelik. 

- Gazdag oszt programot 
állítottak össze Nagykanizsa 
vasutas színjátszói. A közel
jövöben elöadják Szigligeti 
Ede .. Cigány" című népszínmű
vét és próbálják Scribe „Egy 
pohár víz" című vígjátékát. 

- Müszaki könyvnapokat és 
könyvvásárt tartanak október 
7-töl 21 -ig a Landler, a szom
bathelyi, a szolnoki és a debre

ceni járóműjavító vállalatok
nál. Az újszerű kezdeménye
zés a technikai színvonal eme
lését és a műszaki propagan
dát mozdítja elö. 

ros rendeltetéssel egy kocsira
komány talpfaküldeményt a 
3�7 431--es számú kocsiban, ami 
kimutathatóan még aznap, 23 
éra 15 perckor megérkezett Fe
rencvárosra. A küldeményt az 
építkezésnél fel-használták, a 
fuvarlevelet azonban ezidáig 
még senkisem váltotta ki. Az 
ott dolgozó pályafenntartási 
szakaszok nem ismerik el az át
vételt, mert a v.isszkereset sze_ 
r mt sehol sem szerepel a mun
kakönyvekben. 

Helyes lenne, ha a különböző 
szolgálati ágak vezetöi megbe
szélést tartanának, gondosko<L 
r.ának az érkező és felhaszná
lásra kerülő építkezési anya
gok (talpfa, kavics) kimutatha
tó átvételéről. Mindenekelött a 
kocsifeliró swlgálat munkájá
nak a megjavítása szükséges, 
mert csak így lehet a kutatott 
küldemények sorsáról megbíz
ható adatot kapni. 

Szilágyi Sándor 
BVKH 

Kinek van igaza ? 

Augusztus 29-én Gyöngyös 
állomáson fel akartam adni 
három mázsa, Gyöngyöshalá-
1w.on termett árpámat. Miután 
eleget tettem beszolgáltatási 
kötelezettségemnek, a begyűj_ 
tési hivatal vezetőjétöl írásos 
er.gedé!yt kaptam az árpa szál
lítására. A küldeményt a rak
tárnok fel is vette, a fuvarlevél 
is ki volt már állítva. de a zor
don árupénztál'Os Mol!cí�si Sán
dOT, megtagadta az árpa fel
vételét és nem éppen udvaria
s.in kitessékelt az irodából. 

Sokba került ez nekem. Egv 
napi szabadságba, meg ötven 
fcrintba. (Ennyi volt a fuvar
költség Gyöngyöshalászról 
Gyöngyösre.) 

Ha nem szabad árpát szállí
taru, miért adnak rá engedélyt? 
Ha szabad szállítani, miért nem 

szakszervezet szekhazaban. 
- Új biztosítóberendezf'lt 

helyeztek üzembe a BEV 
Dunahara�zti állomásán. 

- Székesfehérvár állomás 
22. és 23. vágányát még eb
ben az évben, terven felül 
megépítik. 

- A tüzelöutalványokkal 
való visszaélések megaka
dályozására. vezérigazgatói ren
delet jelent meg, amely szerint 
a részletfizetéses tüzelöellátás
ból kizárják azokat, akik tüze· 
tőjüket. vagy tüzelőutalványu
kat eladják. 

- A zöld és piros színű arc
képes igazolványok 1956. é,·re 
tö1 ténő érvenyesítését október 
1 ·én megkezdték. 

- Az utolsó V-betűs tárcsá
kat is megszüntették. Legutóbb 
a miskolci igazgatóság hat 
mellékvonali állomásán szerel
ték le a V-tárcsákat, s helyet· 
tük védöjelzős berendezéseket 
építettek. 

vették fel a vasútnál? Kinek 
, an igaza? Erre szeretnék ,·á
laszt kapni. 

ifj. Kormos Kálmán 

Tarts6k be az utasítást 

Szombati napokon Buda-
ptst-Keleti-pályaudvarról 12 
óra 05 perckor induló 922. szá
mú vonat szerelvénye vasárnap 
!121-es számban jön vissza. A 
szerelvény párnás és fapados 
kocsikkal közlekedne - leg
;; 1 ábbis így írja elö a hivatalos 
szolgálati menetrend. Sajnos, 
már nem egy esetben elöfor
dult, hogy a vasárnapi 921. szá_ 
mú vonat csak fapados kocs1k
rol és néha tehervagonokból 
állott, úgyihogy párnás jeggyel 
1s ilyen kocsit voltunk kényte
lenek 'használni. 

A szombati napon közlekedó 
924. számú vonatnál. valamint 
a 929. számúnál ír elö a menet-
1 end csak fapados kocsit. Nem 
tudjuk, hogy kinek telik abban 
öröme, hogy a szerelvényeket 
nem a hivatalos swlgálati me
r,etrendkönyvben elöírt módon 
fordítja vissza. A párnásko
csik nem az elöírt vonatban, 
hanem hétfön hajnalban köz
lekedö 929. számú vonatban 
üresen futnak vissza· Buda• 
pest-Keleti-pályaudvarra. 

Feltűnt nekem az is, hogy a 
Budapest - Keleti-pályaudva:
ról induló 932-es és 934-es sza
mú vonat olyan nagy szerel· 
vényt v:sz, hogy elég lenne kéL 
harmad része is. Hol van itt a 
takarékos.•ig? A feleslegesen 
t>1tüzelt szén, a sok felesleges 
kocsifutás mind kidobott pénz. 

Jó lenne. ha az illetékesek 
körülnéznének, hogy nincs-e 
feleslegesen kocsi futtatva � 
ugyanakkor megszüntetnék a 
távolsági személyvonatoknál �z 
esetenként fennálló zsúfoJtsa
got. 

Dr. Erdélyi Béla 
Budapest 
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SZOCIALISTA VAS!JT!RT 1955. október lt. 

A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * � É LET-
Tagdíiával is bizonyítia : szereti a pártot ------------=---) 

Szovjetunió 
A MAV 11:pü!etszerelő és 

Előgyártó Üzemi Vállalat ud
varán egy hatalmas torony
daru alatt dolgoznak a be
tonelem·előgyártók. Beton.ge
rendák. betonfödémek tarkít
ják az udvart és közöttük jár, 
dolgozik elektromos villástar-

goncájával Pa.l11a. László ifjú
munkás. Palya elvtárs egy éve 
párttag. Még a hadseregben 
vették fel tagjelöltnek, de 
párttag csak itt lett az üzem
ben - a pártcsoport nevelte 
azzá Azóta is jó pártmunkás 
és a termelésben is kiváló. 

ára. De ne h dd azt se. hogy 
a párt talán gazdagabb lesz a 
te hét forintoddal. Nem így 
van. Más a taf(díifi,~•és '�
lentősége. Azt mutatja meg, 
menn11;re szereted a vártat, 
hogyan hajtod végre a szerve
zeti szabálvzatnak ezt a pont
ját. l!:n azt tartom. hogy aki· 

Jó érzés az, ha nem Cllak kap, hanem ad is az ember nek a tagdíi!izetés okoz gon-

A napokban, amikor Kiss 
János pártbizalmi átadta a ha
vi pártbélyeget. a fiatal kom
munista nézegette egy ideig 
piros könyvecskéjét, a szép 
sorjában ragasztott három fo
rintos bélyegeket. aztán meJ?
szólalt: 

- Kiss elvtára, !kérek még 
egu daráb két forintos bélye
get, ezután minden hónapban 
öt forintot fogok fizetni. 

dot. aki azt a néhánv forin
kihelyezésen, beüzent bizalmi- tot akarja ,.megtakarítani", 
jának. hogy tegye félre a bé- arra nemigen számíthat a 
lyeget. mert jön érte. párt nehéz körülmények kö-

Még élénken emlékszik zött. 
Lindberg Ferenc, az asztalos- &; a rövid beszélget.és után üzem pártbizalmija arra a rö· Kiss elvtál"5 tíz forintos bévid beszélgetésre. amelvet né- lyeget kért. azóta is állandóan hány hónapia folvtatott Kiss annyit fizet, ma"" keresi hó· Ferenc elvtárssal. Abban az nap elején pártbizalmiját. időben sok kiadása volt Kiss hoirv t?"dliával is bizonyítsa: Ferencnek. és azt mondta a 
tagdíjfizetésnél, hoizy kevés a szereti a. pártot. 
pénze. rosszul áll anyagilag, A MA V 11:pületszerelő és 
tíz forintos helyett csak há- ElőJtVártó Vállalatnál nincs 
rom forintos béiyeget vesz. egyetlen olyan párttag sem, 

- Ez nem anu!l.fli kérdés aki ne fizetné tagsági díját az 
Kis� elvtárs - mondotta a bi- előírtnak merlelelően. Annál 
7a.lmi. - Ha mel!takarítod azt több az o!yan elvtárs. aki ön
a hét forintot. azzal nem lesz ként felemelte tagdíját. Büsz
se több. se kevesebb a vén-

1 
kék a kommunisták arra. ho�v 

zed. Hét forint nem nal7'· &z- üzemükben az egy főre eső 
szeg, két doboz cieerettának az tagdíjfizetés 12.74 forint és a 

93 párttag 204 !orin ttal több 
tagdíjat fizet, mint amennyit 
elóir a szervezeti szabályzat. 

A tagdíjfizetés nem egysze
rű. gyakorlati kérdés. mint a 
párton belül mindennek. en
nek is elvi oldala van. Kali· 
nin elvtárs így magyarázta ezt 
több mint tíz évvel ezelőtt a 
Moszkva városi pártszerveze
tek titkárainak értekezletén. 
.,Azt mondhatjuk az emberek
nek . . .  Pártunk most már nem 
szegény párt. f!s n?: se fontos. 
hogy n:iattatok a tagsági díj 
elszámolását nem tudjuk IJGelló 
idöben beküldeni. Nem ez a 
dolog lén11ege. A lén•""'!es az, 
hogy ha nem fizetitek ponto
san a taasági díjat. eláruljá
tok, hogy nem törődtök a párt
tal. hofll/ közönyösen foa;(J,,,k 
fel a pártkötelességeket. Az, 
aki ilyen lanyhán fogja fel 
pártkötelesséaeit, !különösen a.,. 
olyan egys��rú, tisztán admi
niSztratív kötelességet. mint a 
tagsági díj befizetése, anna.k 
nem szlvilg)Je a párt. Aki tö
rődik a párttal, az szívesen 
fizet tagsági díjat, mert ez:::el 
szinte anyagi kat>csolatot léte
sít vele. itt i. érintkezik vele." 

A azovjet va.ruúudk napilap_ 
3a, a „Gudok'' JoözU Michel 
Rau.se francia mérnök cikkét 
azzal ka.pcaolatban, hogy Fra.n
ciaországba.n felállították a. vu
úti sebesség eddigi viláorekord-
3át: 331 ki�ter óránkénti 
sebességet. Rml.$e hangsúlyozza. 
cikkében, ho(l1J a vasúti techni
ka. fejlődése már a belátható 
jbvóben lehetővé teui a.z en
nél nagyobb sebe&ség állandó 
e !érését is. 

* 

A szovjet konnány nagy gon_ 
dot fordít a vasutasok élet_ é6 
kulturál!s színvonalának eme
lésére. Az ötéves terv négy esz.. 

tendeje alatt több mint két és 
félmillió négyzetméter alapte
rületű új lakást kaptak a VB&
utasok, s ehhez ebben az ei;z
tendöben még 920 ezer négy
zi,tméter lakótér épül. A böl
csődék száma 27 százalékbl 
nőtt. 

* 

A c.sitai hároméves fflOII.'• 
donvvezetöképzó ukolát iok 
száz mozdonyvezető ;elölt lát&
gatja. A közelmúltban moz
donyvezető továbbképzot ,iyt-. 
totta.k U(l1J(lnitt. A továb� 
zón ötszáz mozdonyvezető t:u.i: 
Tészt. 

Csehszlovák Köziársasag 

A Plzen-Cheb vasútvonalon 
I 

tak. A 35 méter hosszú és 120 
nemrégen új vasúti hidat épí- tonna súlyú új hidat a régi he
tettek. Szerelése különleges lyére eresztették és rögzítet
módszerrel történt. Az új hidat 

I 
ték. Az egész művelet rendki• 

speciális keretre szerelték, vül gyorsan ment végbe. A 
majd a régi híd fö!é emelték, vasúti közlekedés alig szakadt 
amelyet 90 fokkal elfordítot- meg. 

Vietnami Demokratikus Közűírsasag 

A pártbizalmi bólintott. nem 
szólt semmit, csak átadta a 
bélyeget. Ismerte Palyát. 
Tudta, hogy 800-1000 forin· 
tos átlagfizetése 1 100 forintra 
emelkedett és ennek örül most 
az ifjúmunkás, aki nemrégi
ben arról beszélgetett vele, 
hogy mennyit fejlődött, két 
szaktanfolyamon is részt vett. 
A munkája Is könnyebb lett. 
mert (1j elektromos villástar
goncát kapott. 

- 1\  indezt a pártnak köszön
heted - mondotta a pártbi
zalmi. 

Seg ítsük az első teleseket 

Vietnamban megkezdték a 

I 
egy évre újjáépítették a ,r„ 

Lo folyón keresztül vezető noi-Nam-Kuan közötti vasút
vasúti híd építését. A megszál- vonalat 156 kilométer hosszú
!ók által szétrombolt töltésen ságban. Ezen a vonalon 26 va,
már ott van a szükséges fa- és 

I 
és 47 fahidat kellett helyreálf. 

slnanyag. tani. :E:pül a Hanoi-Nam-Dillf 

Pártcsoport·értekezleten �<;?m 
egyszer szó esett már a tag
díjfizetésről is. Egyik ilyen 
beszélgetés után Palya elvtárs 
elmondotta a bizalminak, hogy 
minden hónapban örömmel 
fizeti a tagdíjat, mert jó érzés 
az. ha nemcsak kap, hanem ad 
is az ember. anyagilag is tá
mogatja a oártot. 

Ennél a pártcsoportnál ,...,_ 
kori, hogy a párttagok a szo· 
kottnál több tagdíjat fizetnek. 
A közelmúltban jelentette be 
PálinkM Ignác elvtárs is. 
hogy emelni kívánja tagdíját. 

Elhangzott a pécsi csomó-
' 

dezi Polón11i Lajos párttitkár
pont dolgozóinak felhívása a tól - micsoda telek voltak a 
téli felkészülésre. A pécsi fűtő- mi időnkben ezen a vidéken? 
ház udvarán a nyár emlékét 
idéző déli napsütésben egy - Hogyne �lékeznék -
icis csoport éppe erről beszél- v�szol Polónyi �lv� -
g:et 

n hat lehet azt elfeleJtem, hogy · . 1928-ban fél évig volt hó a - Bizony, sosem lehet elég vonalainkon és olvan hideg kor� és elég jól fE;lkész�11?i volt, hogy szívatás közben bea télre, .. ép� ezert mm�! fagyott a távfejszelep. előbb torténik meg, annál 
jobb - mondja Aooston Ist- - Hát 36-ban, amikor egy 
ván elvtárs utazó oktatófútó, hétig tartott. amíg kiástuk a 
aki évtized�ket töltött mozdo- bátaszéki vonalon eltemetett 
nyon és sok kemény telet vonatokat toldja meg 
megért. - Emlékszel - kér- Agoston. 

FelkészUIUnk a legkeményebb télre 
az idén hét első teles moz
donyvezetője és 15 első teles 
fú.tője van a fútóháznak. Ne:n 
kis szám, ha arról van szó, 
hogy valamennyiüket jól fel 

kell készíteni a téli szolgálat
ra. De hogy ez megtörténik, 
arról a patronálók kezesked
nek. Eddig Gyári Kiss István, 
Arató Ferenc, a Szocialista 
Munka Hőse, Szigeti Rudolf, 
Szigeti József, Daczó Ernő, 
Pálfi Ede. Jánosi Lás,;16. Ká'l
tor Gyula, Darazsacz Lukács 
mozdonyve7.etők, Szentpáli 
András, Marton József. N11afka 
Gyula segé<lkezelők vállalták, 
hogy szabad idejükben elkísé
rik az első teleseket. Több 
útra fiatal !ütőket osztanak 
be az idősebb mozdonyvezetők 
mellé, a fiatal mozdonyveze
tők pedig idósebb fütöket 
kapnak gépükre. Maga Rein
hardt elvtárs, szolgálati főnök 
is vállalkozott néhány vonali 
kiutazásra az első telesek ok
tatása céljából 

A háború befejezése után közötti vasútvonal is. 

Anglia 

A brit szakszervezetek 87. dítanl a fizetések emeléséért. 
évi kongresszusán messzemenő A NUR főtitkára rámutatott 
határozatokat hoztak a mun- arra, hogy a brit vasutasoknak 
kásság érdekeinek megvédé- kell viselniök az államosfös 
sére. A kongresszuson az a következtében felmerülő évi 
nézet jutott kifejezésre, hogy 57 millió font összegű kamatot 
a munkásság érdekeit súlyos és törlesztést, amit nagyrésLt 
veszélyek fenyegetik a kor- volt részvényesek vágnak 
mány és a munkáltatók részé- zsebre. A brit vasutak 1200 
ről. Megállapították, hogy a millió font összegű korszerüsl
brit gazdaságot válság fenye- tési tervezetének végrehajtásá
geti és ennek elhárítása áldo- val a kamat terhek 100 mii• 
zatokat klván majd. Az áldo- Hóra fognak emelkedni, növel• 
zatot a dolgozók vállaira akar- ve a vasutasok terhét. A fő-
ják hárítani. titkár egyben felhívta a brit 

. .. szakszervezetek figyelmét arra 
A brit szakszervezetek, ko- a tényre, hogy immár 5000 da-

- Igy van ez rendjén - mond
ja Kbs Já.,os elvtárs: - Me!{
.szokták az elvtársak. hogy 
minden hónapban pontosan 
fizes.sék tagdíjukat, sőt ná
lunk minden elvtárs többet fi
zet, mint amennyit előír a 
szervezeti szabáiyzat. Igaz, 
pártcsoport-értekezleten gyak
ran hivatkozom a szervezeti 
szabályzatra, beszélgetünk a 
kommunista példamutatásról, 
a párttagok kötelességeiről. és 
ilyenkor elmondom azt is. 
hogv a kommunista legalapve
tőbb kőtelessége a ponto., taQ
díjfizetés. 

- Biwny, Ilyesmire mindig 
lehet szánútani - kapcsoló
dik a beszélgetésbe Daczó 
Ernö elvtárs, az ugyancsak 
sokat próbált, gazdag téli ta
pasztaLatokkal rendelkező 
mozdonyvezető. - Az utóbbi 
években néhány erősebb hét
től eltekintve elég inci-finci 
telek voltak, számítani lehet 
rá, hogy legközelebb majd ke
ményebbet fogunk ki 
mondja. 

Csak kifog6stalan géppel tudjuk /együrni a telet 

-z.öttük a 4000 ezer vasutast rab atomágyú létezik és ezeket 
képviselő NUR, elhatározták, 1 azonnal el kell pusztítani, hoa 
hogy erélyes harcot fognak in- a béke létrejöhessen. 

Nem anyagi kérdés 

Az üzem többi pártcsoport
jánál is hasonló a helyzet. Rit
kaság, ha valaki egyhó�aPI 
tagdíjjal elmarad, ez legtobb· 
ször csak akkor fordul elő, ha 
beteg, vagy ha kih�yezései_: 
van. Néhány hete Vadász Jeno 
elvtárs betegen jött be az 
üzembe, hogy kifizesse tagdí
ját, Béres Györgu pedig, aki a 
Keleti pályaudvaron dolgozott 

- Nem ijedünk meg tole -
kapja el az utolsó mondatot 
Reinhardt elvtárs, fútőház
fónök, aki époen odaérke
zik a beszélgeto7chöz. - Meg
fogadtuk a felihívásban, hogy 
már most megteszünk minden 
intézkedést a télj forgalomra 
és az első telesek felkészíté
sére. Álljuk is a szavunkat! 
Elkész!tettűk az első telesek 
oktatásána!k részletes terveze
tét és szervezés a.la.tt átl az 
eddiginél szélesebb körú pat
ronálási mozgalom, 

Elmondja a főnök, hogy az 

Daczó elvtárs már tudja, 
kik lesznek a pártfogoltjai. 
Elsősorban Eperjesi Ferenc, 
alti nem tartozik már a leg
fiatalabb korosztályhoz, de 
mint mozdonyvezető fiatalnak 
számít. Daczó elvtárs oktatja 
majd Puszpán Ferencet is, aki 
átélt ugyan már egy telet. de 
úgy érzi, neki sem árt, ha át
veszi az idősebbek tapasztala
tát. Különben nemcsak ő, 
hanem még jónÉtlány kevés 
tapasztalatú, páréves moz
donyvezető rendszeres téli 
oktatásáról is gondoskodnak. 

- Szil!kség van erre -
mondja Daczó elvtárs - mert 
soha-,em lehet eléQ{}é hang
súlyozni a fiata!okndk, hogy 
télen a mozdony gondozása, 
kiszo!gálá:sa. fokozott figyelmet 

kíván. Különösen fel akarom 
hívni a fiatal elvtársak figyel
mét arra, hogy télen mennyi
re fontos: a szolgálatra jelent
kezésnél 10-15-20 perccel 
elöbb már ott !,egyenek a gép

nél, i,iz.�gnlják meg alaposan 
a. csöve'ket, nézzék meg, 
nincs-e fol11ás, rendben van-e 
a szén, elvégezték-e a fel
adott javításokat, üzemk,épes 
állapotban van-e a homdkoló, 
elég lesz-e az olaj stb., stb. 

A legapróbb részletre is ki
terjed majd az oktatásnál a 
patronálók figyelme és bizto
sak vagyunk benne, hogy 
nem is lesz a pécsi fütőház
nál első teles mozdonyvezető 
aki fel.1<:észületlenül megy � 
téli forgalomba, lu. f.) 

India 

India nagy megrendeléseket 
adott külföldi cégeknek külön
féle vasúti anyag és jármú 
�zállítására. Japán és Német
ország mellett Magyarország, 

Csehszlovákia és Ausztria ti 
megrendeléseket kapott, 
ugyanakkor elutasították az 
amerikai, angol, francia, belga 
és olasz cégek ajánlatait, mert 
áraik túl magasak voltak. 

Egyipfom 

Négvmillió font értékú. �g-
, 

uan közlekedési m.f!li&zter ba,, 
rendelist kapott Ma,gyararszág dapesti látogatása tovább mb 
Egyiptomtól különféle szállító- lyítette e kapcsolatdkat. A1 
eszközök wártására. Az utób- Egyiptomba irányuló kivitelbe• 
bi hónapok s0rán örvendetese11 

1 
fő helyen azerepelnek a. vasúti 

növekedett a. kereskedelem a személ11kocsik é1 Dieael-mazdo. 
két or.száo között. Fa.thi Rad- n11dk.. 

Negyven üzemmel, bányával állnak 
komplex-brigád szenődésben az ajkai vasutasok 

A franci.a. oo.sutasok igazga
tósága alkoholeltenes kam
pányt jndított, mintegy felele
tül a bérrendezési követelé
.sekre. Az igazoatooág szerint 
a vasutasok úre&etük tíz szá
zalékát költik szeszesita.l fo
gyasztására.. .,Költ,etek keve
sebbet italra és mindjárt Jobb 
helyzetben lesztek családotok
ka.l ewütt" hirdetik bölcsen 

az ioazga.tóság ,i!a.k4tjal. A 
francia. va:suta.&ok csa.k moso
lyognak ezen az átlátszó üril• 
g11ön, hiszen valamenn11íeff 
tudják, how az ioazoatósdo 
ezzel a.karja magáról elhárita.• 
ni azt a. kötelezettségét, hov, 
a vasutasok efll/re növek1'6 
nyomorát a .szakszervezet által 
követelt béTTendezés útjá• 
oldja meg, 

Nem ritkaság ma már bár· ! negyven kisebb-nagyobb vállai
merre járjunk i:s az országban, latot, bán11ailzemet szolgál ki 
hogy a múlt és a jelen egyszer- az állomás, amelynek nemcsak 
re tárul elénk. Az épülő jelen, a tevékenyséiµ köre ilyen szét
az alakuló jövő és az eltúnésre tagolt. hanem a területe is. Az 
ftélt múlt azonban talán itt erőmű, a timföldgyár. Alsó- ÉS 
Ajkán ragadja meg legjobban Felső-csinger, Jókai-bánya, 
a tekintetet. A jelenleg is nö- Padrag szolgálati helyeinek vé
vekedés előtt álló erőmű, a ter- gigjáráisa minteJ?v 50 kilométe
jeszkedő timföldgyár és alumí- res utat jelent, ezért érthető, 
niumkohó, az új városrész. az hogy Ajkának csaknem akkora 
újjászületett üveggyár mellett a forgalomirányító létszáma, 
ott vannak még a bányatelep mint például Budapest-Ferenc
kicsiny munkásházai, a korsze- városnak. Az állomásfőnök
rúsltett. teljesen újjáépített nek két helyett.ese van. a kü
vasútvonalak mé.g elhanyagolt, lönböz6 szo)g-\lati helyeken 30 
i;zük!reszabott bányarakodók- forgalmi szolgálattevő teljesít 
ban végződnek. szolgálatot. 

Nélkülözhetetlen 
együttműködés 

Ennek a nagy apparátusnak, 
ha nem akarja a szúk helyi 
..tdott.ságok miatt amúgy is ne
héz munkáját megnehezíteni, 
" lE-,:;naeyobb összhangban kell 
működnie a bányákkal, üze
mekkel. 

- Ha a komplexbrigád-szer
ződést csak ep;y napra is a 
fiókban felejtenénk - mond
ja Ewer Jenő kereske
delmi állomásfőnök-helyet

Az együttműködés fontosságát 
azzal is alá akarjuk húzni, 
hogy a komplex-értekezletekre 
mindig meghívjuk a vállalatok 
pártszervezeteinek és üzemi 
bizottságainak képviselóit. akik 
csaknem minden esetben el is 
jönnek, s az állomás részéról 
is temlészetesen mirullg ott 
van Gáspár elvtárs, a pártszer
vezet titkára és Németh elv
társ. ÜB-elnök. 

Az ajkai vasutasok azonban 
ugyanígy kötelezőnek tartják 
az együttműködést maguk kö
zött Is. A völ,,zybe bújtatott kis 
fűtőház - sót bátran mond
hatnán:k: a világ legkisebb fü
tőháza - ahol vasúti kocsiból 
lapátolják a szenet a 376-osok 
széntartályába, mintaszerűen 
karban tartott. tiszta gépeket 
ad a forgalomnak. s 157,6 szá
ailékos túlsúlytovább!tással se
gítette a sokféle szállítást. ami 
a rendk!,·ül nehéz hegyi tere
pen Igen jó eredmény. 

A fejlódés útján 

A hegyek, amelyeknek erdő
ségeiben bújdostak egykor Sa
vanyú Jóska szegénylegényei, 
az ember mul!lkája nyomán 
dúsan ontják kincseiket, sze· 
net. mangánt, bauxitot. A ha
talmas üzemek mind több árut 
küldenek az ország minden tá
jára és külföldre. A vasút 
munkáját is ez a 15Züntelen 
kettős áramlás szabja meg: az 
Ipari nyersanyagok és a ké.sz
lermékek szállítása. Közzl 

te.s - vagy ha a szoká&Jr 1 - Nehéz körülmények -
értekezleteken kívül szinte na- szép teljesítmények - Uyen
ponta nem beszélnénk meg a tonnán foglalta össze Vo!os
teendőket a vállalatokkal, ala- csuk Antal állomás:l'ónök az ai
posan megéa-eznénk a hatá6át. k..l vasu.asok mu.nkájtt. Aki 

végí<?iárta a bányák szúk. ide 
Jétmúlta rakodóhelyeit, ahov:: 
alig lehet 5-6 kocsit beállítani, 
aki belépett például a Jókai
bánya mellékhelyiség méreW 
szolgálati helyére s utána egy 
pillantást vetett a kocsitartóz... 
kodási egysé.gidő 105. a fajla
gos kocsímozgatás 110  százalé
kos eredményét hirdető táblá
ra, a napi kélt túlsúlyos irány
vonat indítására, valóban osz
tozik ezzel a véleménnyel 

De aki három évvel ezelőtt 
járta végig a bányavonalakat, 
amikor esős időben emberma
gasságra csapódott fel a sáros 
víz az elhasználódott alépít
ményből, amikor napirenden 
voltak a hordrúgótörések, a 
síntör&ek. a VC$zélyes szaka
szokon megszaladtak a kézifé
kes Yona1ok. az már látja. ho".y 
jelentősen változtak a körül
mények. :f:s akj két"-három év 
múlva utazza végig Ajka-Csin

:'j!ervölgyet. már nemcsak az 
újjáéoített vonalakban mérheti 

UTBAN A SZŰZFÖLDEK FELÉ 

., , 

le a fejlődést. mert a jelenlegi Sok ezer kl lom6ter hoaszúúqban ,pítlk a Szovjetunióban a tneqo tervek - az állomás bővítése, művelés alj ket Ulö azű:tfl!ldeken a keakenyváq.Anyú vasútvonalakat. a bányarakodók korszerúsíté- A fOtöhjzl depókat sorozatosan 14tJalk el az MKU -001-es sorontd se, drótkötélpályák felszerelése motoros vontat6J6nnűvel. K6pllnkön egy Ilyen mozdonyt J4tunk, - addigra mind valósággá vál- j útban a nűzfllldel, f•"· 
nak, (Fetoc V, l!Jablnylna r.lvJ 



IJZOC'tALISTA VAS'OT'tRT 

Miért nem fogla lkoznak a kecskeméti 
ku ltúrotthon ban a technika fej lesztésével 

A ferencvárosiak figyelemreméltó javaslata 

Az ország egyik legszebb Tudatosan ,álasztottuk ki a 
vasutas kultúrotthona a kecs- vélemények közül ezt a kettőt. keméti. Neoncsövek világíta- mert az egyiket üzemi bizottnak, a barátságos szobákat 
magyaros motívumú bútorok- sági elnök, a másikat üzemi 

ta egy körlevél kiadá•ával és 
a szakszeri:ezeti központ sem 
nyújtott több segítséget. 

Az ilyen „támogatás" csak
nem a nullával egyenlő. A 
technika fejlesztése az egész 
ország ügye és ebben komoly 
feladatuk van a kultúrottho
noknak is. Ennek megielelő 
támogatást vár a kecskeméti 
vasutas kultúrotthon. 

Ferencváros csomópont for- A csomópont vezetősége 
galmi és vontatási dolgozói foglalkozott a javaslatokkal és 
közül többen kérték szolgálati ezeknek alapján a következók
vezetőségüket, hogy tegyenek kel fordult a felsőbb szervek
lépéseket a körvasúti kötött- hez: 
fordák és átállítós gépek nagy- A körvasúti kötöttfordák 
mértékű ácsorgása ellen. A között találtunk olyan menete
dolgozók elmondták ezzel kap- ket, amelyeket véleményünk 
csolatos észrevételeiket, javas- szerint átállítás menetekkel 
latokat is tettek, kifejtve, hogy lehetne lebonyolitani. Ezzel le
az ác�orgások egyaránt meg-

1 

hetővé tennénk, hogy kötött
károsítják a népgazdaságot és forda ne csak a vonatközleke
magukat a dolgozókat. dési tervben feltüntetett ele-

kal rendezték be, mindenütt bizottsági tag mondotta. S ez 
rend, tisztaság honol. És erre a két n.vilatkozat sok minden
a kultúrotthonra azt mondot- re fényt vet. Többek között 
ta a fűtőház üzemi bizottságá- arra, hogy miért maradt el 
nak elnöke, Bartucz János: rész,evök hiányában „A pá
nem a mi otthonunk, nem ne- lyafenntartási kisgépek al
künk L·aló. Hasonlóan nyilat- kalmazása és előnyei" és .,A 

:koztak mások is. köztük Fe-
1 

szovjet vontatási módszerek:' 
kcte Sz. Lászlóné._ a pft. főnö_k- című előadás az elmúlt hónap
sé;; üzemi bizottsaganak tag.Ja. ban. 

1\l i a.t oka a közömbösségnd,. ? 

tekezleten, amelyen megvitat
ták a két előadás témáját és 
idejét. De az előadások elma
radása után sem kereste fel 
az érdekelt üzemi bizottságo
kat, nem vitatta meg velük az 
eset tanulságait. Másrészt pe
dig bizonyítja az, hogy a tech
nika fejlesztését szolgáló pro
paganda jóformán teljesen ki
maradt a kultúrotthon új mun
katervéből. 

A haszonk i lo méter tel jes ítmény alakulása 
a Keleti Fűtőháznál 

I\Iindkét elöadás napjainK 
egyik legfontosabb problé_m�
ját. a technika feJlesztesE:_t, 
jobb kihasználását kívánta el�
segíteni. És mégis Kecskeme
ten a két előadásnak nem volt 
hallgatója. Talán az itteni vas
utasok nem törödnek a tech
nika fejlesztésével? Más a baj, 
s ezt bizonyítja az is, hogy a 
kultúrház egyéb rendezvényeit 
- beleértve még a táncot is -
nem igen látogatják vasuta-
sok. . '.\'e csal.. egyoldalú munkát 

A vasutasok közömbössége

A KELETI FOTÖHÁZBAN 
a főnökségi épület egyik szár
nyára emeletet húznak. Épül 
a négyor.;ós mozdonvkerékpár
süllyesztő berendezés. Az el
múlt hetekben három 424-es 
sorozatú mozdonvt kapott a 
fűtőház. Talán az új létesítmé
nyek ösztönző hatásának 1s 
eredménve a haszonkilométer 
teljesítmény alakulása. Az év 
P.!ejétől 

a fútöház ha zonkilométer 
t ljesítménye a tavalyihoz 
lct',:iest 23 zázalékkal 

emelkedett. 
ért a kultúrotthon régi vezetö- A következö negyedévre 
fiégét súlyos felelösség terheli, mindössze három ilyen témá
de ezt kár most feszegetni, jú előadást terveztek, de nincs 
hiszen három hónapja új igaz- szó a tervben műszaki körök Nincs hiba az elegyronnakilo
gató, Török Imre került a kul- szervezéséröl, munkamódszer- méter alakulásánál sem. az 
túrotthon élére. Hiba lenne h a és tapasztalatcsere ankétokról, idei emel!,edés 35 százalékos. 
három hónap munkájától cso- a technika fejlesztését szolgá- Az utazószemélyzet kiképzc
dákat várnánk. Nem is vá- ló vitákról, újító és műszaki 5<\,·el, oktatásával. s nem utol
runk. De swmorú az.. hogy az kiállításokról sem. Egyszóval: sósorban az idö,zakos vizsgáz
ismeretterjesztő előadásoknál nincs a kultúrotthonnak prog- tatásokkal .  s a;: ellenőrzés ha
semmi javulás sincs. ramtervezete a technikai előre- tékonyabbá tételével értek el 

Vegyük példának a már em- haladás segítésére. ilyen kimagasló eredményt. El 

gépmenetben. Nem lehet cso- Miért vannak szétszórtan a 
dálkozni. ha a fűtőház dolgo- tűzállótéglák, több helyen tá
,;ói jo,:igal kifogá�olják az ilyen rolva? Nem találjuk a raktári 
intézkedést. helyiségben mozdonysorozaton-

Besze Jenő. Ludányi János, ként a brotánial és lángbolt 
Bürüsi József és a többiek ke- szabvánvadatait. pedig el le
ményen helytállnak az őszi hetne kerülni azt a vesztesé
forgalomban. A villamosmoz- get. amelyt:t a válogatásokkal, 
dony-vezetők is hosszú ideje találgatásokkal töltenek a vé
tarlják az élüzem ·zintet. Azt telezésnél. A 424-248. számó, 
kérik. hogy a forgalmi szolgá- újonnan szállított mozdony ke
lattevók ne ácsorogtassák óket, rékpárhomokolóinak szórócsö-

vei helytelenül állnak, meg biztosítsák a. zöld utat, kell toldani és be kell azokat rö, idílsék meg a mozdonyfor- állítani. Hiányzik a szolgálati 
duló idejét. rend a vizsgálati laboratórium 

!\DVEL LEHETNE l\ff,;G részére. Ennek keretében sza• 
SEGITENI a munkát, az eddi- bálvozni kellene a vízminta le
ginél is jobb eredmények el- adás módját, és a vízelem7.é5 
érését·? A ma�as széntéren levő adatait a mozdonyszemélyzet
slállítószala'\ gondozatla n. ke- tel az előírt nyomtatványon 
r.etlen. sfrült. El kell rai 1a  vé- közölni kellene. 
"ezni az idószakos vizsgálatot Ezek a szembeötlő hiány� 
és a karbantartást. Jelöljenek ságok. s közvetve vagy köz
ki felelóst a szalag állapotáért. vetlenül fékezik a dolgozók 
Több gonddal kell kezelni a lendületét. A Keleti Fűtőház 
széntéren tárolt szenet. Miért dolgozói, ha kijavítják ezeket 
nmcs halmazba rakva. miért a hiányosságokat. joggal tart
van letaposva? Rendezni kell a hatnak majd számot az őszi 
szc>rlári .•amot:-té�la kezelését, 1 forgalom egyik legjobb fútőhá-
\'etelezését és felhas>nálását. za címére. 

gyet továbbíthasson. Igen sok 
esetben előfordul ugyanis, 
hogy a kötöttforda gépe vár 
elegyre, mert nem készült el 
a vonatja, jóllehet állomásun
kon van kész vonat, amelyhez 
azonban nem szabad felhasz
nálni, mert a vonatközlekedé.;i 
terv ezt tiltja. Olyan esetek is 
előfordulnak, hogy a vonat in
dulásra készen áll, de a for
galmi helyzet olyan, hogy nem 
tud közlekední és órák hosz. 
szat ácsorog. 

Véleményünk szerint, h• 
ezeket a kötöttfordákat a fenli 
indokok alapján kivennénk 4 
vonatközlekedési tervből és dt. 
állítás gépekkel bonyolítanánk 
le, nagyobb tel;esítmén11t ér• 
nénk el és a felhasznált gépelt 
számát i& csökkenteni lehetne, 
A következő fordákat lehetne 
megszüntetni és helyettük át
állítós gépet rendszeresíteni: 
III., V., VI., VII., IX., X, 
XIII., XV. Természetes, hogy 
ez a megállapítás a ferencvá
rosi fűtőház és az állomás á]. 
tat továbbított vonatokra vo
natkozik, de közös tárgyalás 
útján felül lehetne vizsgálni 
az egész budapesti forgalm4t 
szabályozó 71/27/1955,, III. nti
mú rendeletet is. Ezért java
soljuk, hogy fenti megállapí
tásainkat ne csupán Budapest 
-ferencvárosi viszonylatban, 
hanem egész Budapest forgal
mának figyelembevételével 
tárgyalják meg, mert ez fel
tétlenül a körvasúti forgalora 
megjavításához vezetne. 

(A javaslatot Budapest Pe
rencváros csomópont forgalmi 
és vontatási szakszolgálatának 
s2akmai, valamint párt- és 
szakszervezeti vezelói írták 
alá.) 

lített két előadást, amelyeknek Kétségtelen, hogy a hibákért lehet mondani. hogv a Keleti 
előadója, a helyi pályafenntar- nemcsak a kultúrotthon igaz- Fűtőház, amely abban is kü
tási főnökség főmérnöke és a gatóját terheli felelősség, aki lönbözik a többi fütőháztól. 
fűtőház helyettes vezetöje megbízatását ideiglenesen, tár- hogy villamosmozdony- és mo
volt. A vezetők előadására sadalmi munkában végzi és torszinnel is eg\•bekapcsolták, 
mindenütt kíváncsiak a dolgo- emellett tagja az állomás párt- sőt az úttörővasút műszaki fel• 
zók. Itt mégsem jelentek meg. vezetőségének, valamint aktí- ügyeletét is ellátja. jól állja a 
Miért? Mert nemhogy a do!- váj a a politikai osztály rr �llett sar ,t az ö.szi forgalom harcai

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

gozók, még az üzemi bizottsá- működö pártbizo.tságnak is. han gi tagok sem tudtak az elő- Három ilyen fontos pártmeg- l\lost különös gondo.ss<1ggal 
Műszaki konferencia Kelenföldön 

adásról, a hivatalosan megje- bízatást képtelen egy ember folyik a mozdonytütők oktatá- Budapest-Kelenföld állomás lent kultúrotthon plakáton kí- elvégezni. A kultúrotthon igaz- i;a a Jobb tüzeléstechnika elsa- dolgoz.í; mú1>zaki konferencián t,ül semmi és senki nem pro- patása egész embert lcövetel. iátitására. a mozdonvok felké- beszélték meg. hogy a technopagálta az előadáSt. De Török elvtárs nem kap se- szi'""·e a téli idószakra. lógiai eljárások minél :ökéle-Török elvtárs, igazgató, m a- gítséget a helyi üzemi bízott- JOL GAZDÁLKODNAK a tesebb a!kalmazá.sával miként ga sem tulajdonít nagy jelen- ságoktól, DISZ- és pártszer-
töséget a technika fejlesztését vezetektöl sem, ki\•éve az állo-

géppel a Keletiben. Nem úgy, mozdíthatják cló eredményesen 
szolgáló elöadásoknak. Bizo- mint azt a vasúti főosztály az öszi forgalom ikerét. 

más politikai szerveit. A terü- e« - k d · · 't „ t tt K - "s • K · l · 11 · f" ··,. nyitja ezt egyrészt az, hogy „v1 · moz on_nrany1 01a e e. oro , aro y a omas ono ... 
nem kereste az okát, miért leti bizottság a technika fej- akl szeptember 26-ról :!7-re legelső feladatként a szovjet 
nem jelentek meg az üzemi bl- lesztésének segítését a kultúr- virradó éjjel Szombalhe'yre siktolatási mód.szerek széles
zottságok vezetöi azon az ér- otthonban elintézettnek tartot- küldött eg_v gépe•, méghozzá körii alkalmazását jelölte meg. 
........................................................ ............................................................................................................... 

A kommunista párt köz
ponti bizott.s{,gának júliusi plé
r,uma azt a feladatot állította 
a szovjet nép elé, hogy az ipari 

Élenjáró technikát 
a folyamatos pá lyalenntartásnak 

termelést új. még magasabb (A „Gudok" 1955. auguszt-us 10-t szémából.) 
fo½-t'a e�e_lje. A kitúZ<!tt cél 

I 
sebe:,séggel kell hogy közle- dámabban, gyon;abban hal.ad. fele vezet? 1;1t -:: a_ tech��ka és kedjen. Ennek elérésében nagy Különös jelentő6ége van a a technolog1a tokeletes1tése, a szerepük van a pálvafennlal·- munka minőségének. A nyommunka szervezésének megjavi- tási dolgozóknak.. Olyan álla- táv ellenőrzésénél engedélyeztása. polban kell tartani a pályákat, ve van bizonyos tűrés, de néha 

Mi. vasutasok úgy tekintjük hogy_ a von�tok _az év b�ely mégís nagy .sarkok mutatkoz
a plénum határozatát, mint sa.. �kaban _súl_Y- es sebességkor- nak. Példlíul egy helyen a mé. · t .. . .. k t A k"zl kedésnek latozás nélkül haladhassanak. rés a nyomtáv szélességét 1524 J� _ug�-u� ·e · .. ·0 .. e . Ennek elengedhetetlen fel- millimétemek mutatta, de hárov1d idon belul novelme kell tétele a folyamatos fenntartás. rom-négy talpfán keresztül a szállítást. a vasutakon több 

I 
Ez nem új. eriről állandóan be- már 1528 volt. Bár ez a nyomvonat nagyobb terheléssel és szélnek és gyakran írnak. bővülés még a megengedett 

A pálya romlásának tervszerű megelózése 

A sandrini vonalszakasz, és 1 
irészben a mi tizedik körzetünk 
t apasztalatai feljogosítanak an
nak állítására. hogy a folyama
tos pályafenntartásban a leg
fontosabb: a pálya romlásának 
teri:szerú megelőzése. Egyes 
helyeken - köztük nálunk is 
esetenként - megfeledkeznek 
erről a szabálYTól. Néhány pá
lyamester és brigádvezető 
rendszeresen ellenörzi a vona
lat; méri a nyomtávot, kikü
iszöböli a felfedezett hibákat, 
és közben nem gondol arra, 
hogy mindez még nem fenn
tartás. Lehet állandóan mére
getni, javítani, de így a pálya 

kiváló állapotáig nem jutunk 
el, ilyen munkamódszer mel
lett állandóan a rendellenessé
gek határán járunk. 

Más módszerekkel dolgoznak 
azok az élenjáró kör-zetek, 
amelyek rendszeresen kiváló 
eredményt érnek el. Náluk a 
folyamatos pályafenntartás 
alapját a pálya romlásának 
tervszerű megelőzése képezi. 
Természetesen itt is rendszere
sen figyelik a vonalat, a hibá
kat gyorsan kijavítják. Bárha 
a 1-egsürgósebb. mégsem ez a 
legfontosabb dolog. 

A sandrini osztálymémökség 
körzeteinek legnagyobb 1·észé
ben a pálya állapota kitúnö. 
Elérheti-e ezt minden pálya
mester? Feltétlenül. A munka 
szervezése nálunk a következő: 
Kéthetenként - :rendszerint a 
brigádvezetőkkel - ellenőriz
zük a pálya állapotát és ösz
szeállítjuk a folyamatos pálya
fenntartás tervét. Mindenek 
előtt kiküszöböljük a legisúlyo
sabb rendellenességeket. az· 
után a brigádok elvégzik a 
szükséges munkákat, szelvény
ről szelvényre ,haladva. 

Különören nagy figyelmet 
fordítanak a pálya állapotára 
a sablonoknál és a szintezók
nél. megakadályozzák a sín
vándorlást. javítják az ütkö
zéseket, végrehajtják a nyom
kö:zszabályozást. 

A félhónapi tervben nem
csak a pálya állapotát veszik 
figyelembe. hanem azt ís, hogy 
milyen időjárási viszonyok kö
zött folyik a munka. Nálunk 
például júniusban száraz és 
meleg idö volt, erősen felszá
radt az ágy. Igy természetesen 
több figyelmet követelt a talp
faközök feltöllése. hogy meg
előzzük a talpfák romlását. 

Legfontosabb a munka minósége 

Hogy ne vesztegessük feles-
1 

den tagja meghatározott fel
Jegeseo az időt. a brigádvezető adatot kap. Hasz.noo az embe
e1l�51..,,g eltervezi a munka reket műveletek szerint cso
�ezéfoét, és a brigád min- poctosítani, akkor a munka vi-

norma határain belül van, ott
hagyni a sarkot nem szabad, 
mert ez hamar magával vonja 
a vonal tekintélyes részének 
nyombővülését. 

Ezzel a példával azt akarom 
mondani. hogy nekünk, pálya
fenntart.ísi dolgozóknak nem 
szabad formálisan elfogadni a 
normákat és tűréseket. Jól 
meg kell jegyezní :  bármilyen 
eltérés a felépítmény méreter 
ben betegség2t jelent. 

Vannak, akik azt hiszik, 
hogy nem fontos teljesen meg
tölteni a talpfaközöket. A gya
korlat mást mutat: Minél nyi
tottabbak a talpfák. annál 
gyorsabban hasadoznak. kop
nak, rosszul tartják a sinsze
�eket. A talpfaközö/cet mindig 
meg kell tölten� a talpfa leg
felső szegélyéig. A folyamatos 
fenntartá.snál feltétlenül arra 

kell törekední. hogy a pálva 

ne egvszerúen a tűrések hatá
rain belül legyen. hanem pon
tosan kövesse a norma kiírá
sát. 

Az élenjáró módszerei,. 
iskolája 

A folyamatos karbantartás 
nemcsak a felépítmény romlá· 
sának a megakadályozása, ha
nem nem szűnő, éber vigyázás 
a földtöltés állapotára is. A mi 
kör-zetünkben a pálya sokat 
szenved a felfagyástóL Mi a 
folyamatos fenntartás terv.Sbe 
bevettük a kavicsidom tör. .ör 
eihe�yezését 25-30 centiméter 

vastag salakágyra. és hamaro
san meg is valósítottuk. És mi 
történt? A felfagyások száma 

jelentősen csökkent. 
Ebben az évben a Dél-Urali 

körzetben „élenjáró módszerek 
iskoláját" sza-veztek. Az isko
lát közvetlenül a munkahelyen 
tartották. a legjobb módszere
ket szemléletesen mutatták be. 
A mi körzetünkbe érkeztek a 
var9asmi osztálymérnökség 
dolgozói, mi Kljukcsin pálya
mesterhez utaztunk. Az iskola 
minden résztvevője sok újat 
tanult és ezeket már haszno
sítják is a gyakorlatban. 

A KB júliusi plénuma rá
mutatott annak szükségességé
re, hogy a vasútnál is fokozot
tabban kell alkalmazni a gé
pesíté;st minden vonalon. A pá
lyamunka és különösen a fo_ 
lyamatos fenntartás még nem 
eléggé gépesített. Sok munkát 
végeznek még régi módszerek
kel. A hordozható áramfejlesz
tótelepek és a nehéz talpfa
aláverőgépek nem megfelelőek. 
Nincs megoldva megnyugta
tóan az emberek szállítása és 
az anyagellátás a nyílt vona
lon. Eddig az ágyanyagot pőre
kocsikon szállították és kézi 
erővel rakták ki. Ez akadályoz_ 
ta a forgalmat, nem is beszélve 
a nehéz munka költségeiról. A 
legjobbak a kaVicsszállításra a 
ferdeolda!ú kavicsszállító
kocsik, de ezekböl még kevés 
van. 

Úgy gondolom, hogy ideje 
volna a Yonalmérnöksé"eket 
ellátni traktorokkal és a�tókkal. hogy gvorsan lehessen szállítani az embereket és az 
anyagokat. Eljött az idő. ami
kor komolyan lehet gondol
kodni a 1c lyamatos pályafenn
tartás minden mozzanatának 
gépesítéséről. 

A pálva - a vasúti közleke
dés alapja. Hogy mindig meg
bízható legyen. meg kell való
sítani a mindennapos folyama
tos pályafenn tartást a leghala
dóbb technika alapján. 

P. Nikolajev, 
a sandríni vo>1almérnökség 

10. körzetér.ek pályamestere 

A kereskedelmi srolgála�ál 
végérvényesen meg kell szün
tetni a számadáselválasztáso
kat és meg kell rövidíteni a 
rakodás,i időket. E két fontos 
feladat gyenge teljesítése már 
ké; ízben ütötte el az állomást 
a különben megé,rdemelt él
üzem címtől. Fel.szólított„ a 
reszortvezetóket, számoljanak 
be arról, hogy a saját mun;ka
területükön miilyen hiányos
ságok vannak a ;echnológiai 
fegyelem betartásánál. mik a 
terveik a hibák kijavítására. 

Falvai Ferenc állomásfőnök
helyettes bejelentette. hogy az 
ipartelepek grafikonos kiszol
gálása jó úton halad. csa,k az 
előjelentésekre kell még na
gyobb gondot fordítani. Sajná
latos hiba. hozy a váUók elha
nva.golt állapotban vannak. 
Emiatt a.z önköltség is em.elke
dett, mer� a pilizkos váltók 
karbantartásához több olaj 
kell. Javasolta. ho_gy külön e 
célra szervezett btigád hozz.a 
rendbe ;;z állomás valameny
nyi váltóját. mert ené:1kül nem 
lehe: az őszi forgalomban jó 
munkát végezni. A javaslatot 
elfogadták. 

Va.rga Gyula keresilredelmi 
állomásfőnök-helyettes arról 
számolt be. hogy a kereskedel
mi sz;oJgálat 1kellő számú ra:lro
dási e62lkö7:rel rendelkezik a 
nagy forgalom lebonyolítására. 

Fenyőfa.lvi Antal az új sik
tola!ási módszer helyi eredmé
nyeit ismertette: aa; Orosz-bri
gád a legelső próba,tolatás al-

kalmával 74 kocsit 40 perc al:a� 
rendezel! szét három vágá
nyon. A második elegyfelosz
tás eredménye már sokkal jobb 
volt, 25 kocsit 6 perc alatt osz
lottak szét. Az új mód.szenM!k 
tehá� jövője va,n Kelenföld 
állomáson. Ismertette a megál. 
lás nélküli szalaszt.ás lökésso
roza ttal móds:z.erét iii. Enne.� 
al.kalmazására is rá kell térru. 

Számos hozzászólás követte 
a beszámolókat. Suha11 Ferenc 
ktg-tiszt az idegen kocsik 
sürgős kezelésére hívta fel a 
figyelmet. Diósi János kocsi• 
vizsgáló valamennyi társa ne
vében vállalta. hogy az &zi 
forgalom ideje alatt megkét
szerezi a vágányok közötti ko
csijavítást. Király János párt
titkár a pártszervezet Jegtel• 
jesebb segítségét ígérte a szak
munkához. A többi hozzászó
lásból is az csendült ki. hogy 
a dolgozók valamennyien ma
gukénak érzik az őszi forga
lam ügyét és a technológiai 
előírások betartásával, azok 
fejlesztésével akarják sikerre 

vinní. 

Az értekezlet nyomán máris 
szép siker született az állomá
ron a több elegycsoportú vorta
tQk elegyének ÖSSZeállításánál. 
Bodoni Lajos kocsimester él 
brigádja a 2153 számú gyors
árus vonat hat csoportból álló 
25 kocsiját rendsz.erint 20 perc 
alatt rendezi. 

Dr. Tóth Józser, 
Budapest-Kel:mföld állomás. 

Kézinyomású ablaktisztító 

' 

1 1 0  kocsi ablaka Inak moús.it végzik et naponta a Keleti MO.zakl 
Kocslszolqálatl Főnökséqnól V"Jna István újításával, a hordóra ae
relt kizinyomá&ú „blaktlsztító készülékkel. KépUnkön Kulics EnW, 

Szabó Láazlóné • Urbán József az új készlllékkel dolqozlk. 
4"ovice Gia felv,I 
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BÜSZKÉN BESZÉLNEK MAJD RÓLAD . . .  

- llouászílís a „Kömílemény színe elölt" címü cikkhez -
zom abban, hogy megváltozta
tod viselkedésedet. Gyere el 
egyszer hozzánk, ismerkedj 
meg a mi brigádunkkal, nézd 
meg, milyen szépen élünk, 
hogy segítjük egymást tár
saimmal. öt éve járjuk együtt 
az országot, dolgozunk meleg 

napsütésben, hóban és fagy- tatsz eddigi életrnódodon, s ak
ban, hétköznapokon és ünne- kor szeretnek majd a fűtőház
peken. Ismerjük még egymás ban, nem lekicsinylően, hanem 
gondolatait is, s ezért tudunk büszkén beszélnek majd rólad. 
jó eredményeket elérni. Gon-

, 

Elvtársi üdvözlettel : 
dolkozz Puskás elvtárs, s ígéri Jakab Gyula 
meg munkatársaidnak, DISZ- mozdonyvezető, Fe-
szervezetednek, hogy változ- rencváros, fűtőház 

A ,,Szociarista. V a.stltért" 
szeptember 12-i számát olvas
va, a „Közvélemén11 színe 
előtt'' című cikk ragadta meg 
a figyelmemet. Megleptek azok 
a sorok, amelyet rólad írtak 
Puskás elvtárs. Éppen rólad, 
a DISZ-tagról, a jövő moz
donyvezetőjéről, akit most 
,,örök tia.sárna.pornak" nevez
nek a székesfehérvári fűtő
házban. Nem tudom, hogy mi 
a véleményed a cikkről, olvas
tad-e, gondolkoztál-e rajta; 

Lelkesen versenyeznek DISI-brigádjaink 
a Komszomo/ ajándékainak elnyeréséért 

A legjobb vasutas DISZ
brigádok július, augusztus 
hónapban a komszomolisták 
ajándékaiért folyó versenyben 
a következő helyezéseket ér
ték el: 

Gondoltál-e arra, hogy bár 
most egyedülálló fiatalember 
vagy, de egykor majd te is 
családot alapítasz. Tudatában 
vagy-e annak, hogy egy moz
donyvezető milyen óriási fele
lősséggel tartozik a hazának, 
családjának és saját magának ALLOMASI, FORGALMI 
is? Emberéletek, milliós érté- DISZ-BRIGADOK: I. Vár
kek lesznek rádbízva. Az il11en palota állomás. Udvardi és 
felelősség nem túri az ol11an 
viselkedést, mint a.mil11ent te Kiricsi brigádja, melynek át
tanúsítasz. Én is DISZ-tag va- lagteljesítménye 115,4 6Zázalék. 
gyok és 1950 óta járok 424-es II. Komló állomás Petőfi 
gépen. DISZ-brigádom szép DISZ-brigádja 110.5 százaléeredményeket ér el, az V. 
Vasutasnapon megkaptam a kos átlagteljesítménnyel. 
�kiváló vasutas" jelvényt. FOTőHAZI UTAZÓ DISZ-

Hidd el Puskás elvtárs én is BRIGADOK: I. Békéscsaba 
szeretem a bort, nem vetem fűtőházban Kiss József moz
meg a jó társaságot, a szóra- donyverető és brigádja, akik 
kozást, de soha nem feledem, kilométer tervüket 140, száz
hogy előbb a szolgálat, s csak elegytonna km tervüket 174 
aztán, mértékkel, az ital. Idő- százalékra teljesítették és 8 

1 - tonna szenet takarítottak meg. sebb vagyok, mint te. Csa 
,1- II. Pápa F1il. Ságvá.Ti-brigáddom van, egyhónapos a kis-

fiam. Minden szolgálat előtt ja, amely százelegytonnakilo
az lebeg a szemem előtt, hogy méter t.ervét 140, széntervét 
munka után viszont láthas- pedig 120 százalékra teljesí
sam. Gondolj arra., hogv a. te tette. A brigád 48 százalékkal 
vasárnapi kimaradásod miatt csökkentette javítási költsé
cgy másik dolgozónak kell geit. 
otthagynia családját, a vasár- JARóMOJAVITÓ IFIBRI
qiapi ebédet és útra indulni, GADOK: I. ÉSzaló Járómű
mert te felelőtlen és könn11el- javító Pákai István b1igádja, 
mű vagy. amely 177.7 százalékos telje-

sítményt ért el és ezzel 13.7 
Gondolkozz Puskás elvtárs. százaléld{al túlszárnyalta a 

Hidd el, érdemes dolgozni és műhely áitlagát. II. Landler 
boldogít az a tudat, hogy a jól Járóműjavító Botlka János 
,:égzett munka a szocializmus brigádja, amely tervét 176 
építését segíti. Te alapjában százalékra teljesítette. III. j 
t>ecsületes fiú vagy. Ezért bí- Szombathelyi Járórnüjavitó 

Vass László tclherkocsi lakatos
\ 

teljesítménnyel. n. Kurd-
brigádja 142,2 százalékoo Csibráki l!:pítésvez.etőség Kos-
eredménnyel. suth-brigádja, melynek átlag-

PALYAFENNTARTASI teljesítménye 138 százalék. 
DISZ-BRIGADOK: I. Sátor- III. Terézvárosi Pft. Pocz 
aljaújhelyi Pft. Petőfi DISZ- Imre brigádja 120 százalékos 
brigádja 144 százalékos átlag- teljesítménnyel 

A DISZ KV vándorzászlajáért 
folyó verseny eredményei 

A DISZ KV vörös vándor
zászlajáért folyó verseny első 
félévi szakaszában az 

első helyet és az 5000 fo
rint pénzjutalmat a Szom
bathelyi Járómújavító 

DISZ-szervezete nyerte. 
A verseny második hel11e

zettje a sátoraljaúihelyi pálya
fenntartás DI SZ-szervezete, 
mely jó munkájáért oklevelet 
és 3000 forint pénzjutalmat 
kapott. Ha-rmadik Záhony állo
más forgalmi DISZ-szervezete 
lett, az ő jutalmuk oklevél és 
2000 forint. 

Tová.bbi helyezések: 
IV. Győr fűtőház, V. Dombó

vár fűtőház, VI. Békéscsaba 
fűtőház. 

A II. félév részeredményei :  
A DISZ-szervezetek verse

nye a második félévben to
vább folyik. Július-augusztus 
hónap eredményei alapján a 
verseny állása igazgatóságon
ként a köYetkező: 

Budapesti igazgatóság: I. 
Hídépítő Fönökség, II. Északi 
Járóműjavító ÜV, III. Buda-

pesti MA V Felépítményi Vas
anyagjavító OV. 

l\liskolci Igazgatóság: 1. Sá
toraijaujhelyi Pft. 

Szombathelyi Igazgatóság: I. 
Szombathelyi Járóműjavító 
ŰV, II. Várpalota állomás, III. 
Tapolca fűtőház. 

Pécsi Igazgatóság: I. Dombó
vár Fth., II. Komló állomás, 
III. Mecsekjánosi Pft. 

Szegedi igazgatóság: I. Kis
kunhalas Fth., II. Kecskemét 
t.llomás, III. Békéscsaba állo
mas. 

A DISZ-szervezetek orszá
gos versenyének állása: I. Sá
toraljaujhely Pft., II. Kiskun
halas Fth., III. Szombathelyi 
Járóműjavitó ŰV, IV. Hídépítő 
főnökség, V. Dombóvár Fth. 

A debreceni igazgatóság te
rúletén az elmúlt két hónap
ban nem értékelték a DISZ
szervezetek versenyét. 

Megalakult a Komlói 

Törekvés SK 
Komló,i a ,-esút, a pos:a és az 

Autó Közlekedés! Vállalat spor
to!ól me,llal.lldtották a Törekvés 
Sport Kört. A sportkörnek 
egyelöre három szak-Osztálya 
van:  le.bc'arúgó-, asztalitenisz
és röplabda-szakcm<hily. Benedek 
Lajos állomá5rönökhelyettes. 
szet·veza U:kár 1nost Cáradoz.�k 
az atlétikai szakosztály meg.ala
kltásán. A-,, atléták az elmúlt 
napokban megrendezték a VIT 
jelvényszerző versenyt. A vasui.as--

Vándor atomkiállítást 
rendez az Ol"Szágos Béketanács 
és a TTIT. A kiállítás anyagát 
vasúti kocsikba szerelik és az 
ország számos helyén bemutat 
ják. A tervek szerint a vándor
kiállítás október második felé
ben kezdi me'g útját. 

- Dicséretben részesült a 
vasúti föosztály énekkara a 
Népmű,·elésügyi Minisztérium 
részéről a Vasas-székházban 
tartott üzemi énekkarok orszá
gos vizsgáján. 

- Földgáz-szállító vasúti ko
csik készülnek a Wilhelm 
Pieck Vagon- és Gépgyárban. 
Most hagyta el a gyár telepét 
az első három kocsi. Egy hat
tengelyes vagonra 82 gázpalac
kot helyeznek el. A negyedik 
negyedévben több ilyen föld
gázszállító kocsit gyártanak. 

- l\legkezdték Tapolcán a 
lárnpakamra építését. Ezzel 
200 dolgozónak évek óta hú
zódó problémáját oldják meg. 

- Dícsérö elismerésben és 
1500. illetve 800 forint juta
lomban részesült Horváth II. 
Pál mozdonyvezető és Koza 

1955. old6IMr 11. 

- A Vasutas Szakuervezet a Vasútgépészeti TechnikuO: DISZ-szervezete és szülói munkaközössége az Északi Járómújavító Kultúrotthonában október 22·én színházi estet rendez. Bemutatásra kerül Csiki Gergely Buborékok című VÍ�· játéka. 
- Az összekapcsolt ll!Olp

lomról tart ankétot Debrecenben október 10-én a Vasuta, Dolgozók Szakszervezete és a Közlekedés és Közlekedéstudo· mányi Egyesület. 
- Az erötől a szovjet béke , atomerö telepig címmel októ· b_er 11:én 17 �rakor a vasúti foosztálJ'._ �ulturtermében ki· lenc eloadasból álló előadá�· sorozat indul. Az első elöadáson bemutatják a Bikini szige· teken tartott atomrobbantás• ról készült filmet 

_ -:--_Ors�oa vasuias úJiU ki· alhtás ny1lt október 4·én Mis· kolcon a Hermann Ottó Múze1;1mban. A kiállításon az or· szag vasutasai, mintegy 200 képen, modellen mutatják � a 
vasútnál bevezetett jelentősebb 
újí$okat. 

József fűtő, a Keleti Fűtőház Elcserélném egyszoba-konyh6, 
dolgozója, mert augusztus 5-én m_ellékhelylsél? nélk0II lakásomat 
Hatvan állomáson a 407-es (H.. BaJcsy-Zsll1nszky út 55.. 11. . . em. 10) Budapesten egvszoba szamu vonattal való behala-

, 
konyha összkomfortos lakásért' dásukkor éber szolgálatukkal er�ekl6dnl I_eh_et Horváth Károly 

súlyosnak ígérkező balesetet muszakl ln tezonél. Tcleron: 14-
hárítottak el. 1r:i-'í�V-as ��,��n.

5 óra llt.i.1 

Új nevelőintézet nyílt 
Répceszentgyörgyön 

A felszabadulás óta t.öl 'J mint kétszeresére emelkedett 
azoknak a vasutas árváknak, vagy sokgyermekes családok 
gyermekei� a száma, akiket a MA V nevelőintézeteiben ne
velnek. A nevelőintézetek bővítésére_ új intézetek létrehozására 
hatalmas összegeket fordított eddig népi államunk. 

Utasíf6sszerinfi munkát 

I 

méteres, szűk, sötét, levegőt
len „lyukban'• dolgozik 24 órán 

dolgozótársának kell egymás
után két éjszaka szolgálatot 
teljesíteni. 

i.ft�i'-f'-1e1���';'i. 
számosan szerez..- . A napokb'.111 �-yitotta meg kapuit a vasút új nevelőintézeui 

A labdsrúgó-c,oapat nevezett a Repcesz�ntgyorg!fon. 37 _holdas park közepén lévő egykori fó
város1 bajnokságra és a Kos-

1 

ur1 kastelyt alak1tottak at nevelőintézetté. A főépületben van Furcsa eset történt Orosz- át négy pénztárkezelőnő. Évek 
lá.n.11 állomáson szeptember óta váltogatják őket, mert 
10-én. 10,20 órakor egy két- egyik sem bírja sokáig. 
személyes járgány akart ki- Mit is kéne tenni? 

Az ilyen fegyelemlazítl<s el
len minden erővel harcolni 
kell. 

�\'te-:1'�tntc�j';'rft"��1a1

e1, '!;8���� a l�O tanuló szálláshelye, a melléképületekben pedig az iskola. 
llfeteortól é9 a, Anna-akr.ától az etterem, a tornaterem és a nevelői lakások ny�k elhe-
1 - 1  gólos vereséget szenvedett. lyezést. · 

�a.la�i az állc�ásró; �Öl.;1Y_e Az utasellátó pavilonját Kricsfalusi György 
Mátészalka 1ranyaban. A _be�á;ati Jelz<_mél három méterrel arrébb helyez

szo��tot telJeStto ?,Olgoz� az ni, helyén kivágni egy pénz· utasitasnak megfeleloen kerte tárablakot, 5 még az eddig el-
a menetlevelet. dugott felvilágosító iroda is az 

Falrah6nyt borsó KERESZTREJTVÉNY XVIII. 
Menetlevél azonban nem utasok szeme elé kerülne. A Szocialista Vasútért szep- Vízszintes: 1. Dolqozó népünk 

tember 12-i számában megír- ezt kívánja minden vasutastól. 
ta, hogy egy autó „tüzifát" (Folytatás a fUqqöleqes 13-ban.) 
hoztak az a· csudvarból a vas- 13· Füzetbe ró. 114- Ntlp. 15. 

volt. Tudja ezt az Utasellátó, az 
Mit tehetett, visszaküldte a igazgatóság, a vezérigazgató

'árgáil.i,on lévőket az állomás- ság már öt éve. Ot év óta a 
ra hivatalos írásért. Nem is sok bizottság, kiszállás, tár
volt vita. Megértette minden- gyalás, felterjesztés, tervraj
ki, hogy az utasítást be kell zok, költségszámítás már jó
tartani. val több költséget emésztett 

Vissza: valóság. 16. Tagadószó 
úti főosztályra augusztus 26- keverve. 18. Olajoz. 19. Betü ro-
án. Én ismételten alá pkarom �t;�k'ii".f.n . 

K�;· :;!���s �"".5
ú
\(!,;!� 

Annál furcsább, hogy a for- fel, mint amennyibe a mun
galmi szolgálattevő meg akar- ka elvégzése kerülne. De 
ta tagadni a menetlevél kia- minden elvész a bürokrácia 
dását, és csak hosszas vita útvesztőjében. Nem mer sen
után azzal a megjegyzéssel ki sem felelősséget vállalni. 
adta át a dolgozóknak, hogy Ilyen „nagyhorderejü" ügyben 
,,ne mutassák meg a jelzőőr- úgy látszik nem is lehet. 
nek". Ezt az „utasítást" - Dr. Tóth József 

húzni a cikk azon állítását, Jelzés. 29. Előre a . . .  30. Kérdőhogy a fa nagy részét ipari íven olvashatjuk. 31. Azonoe 
célokra fel lehetett volna mássalhangzók. 33. Kettős betü. 
használni, tekintve, hogy nagy �iw1:i���-J

7
· Ji=t'":�v�

e
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része méteres tölgyfa volt. gY'tr labdarúgó-ját&veze ,ö. 41. 
Varga pályamester elvtárs Orosz mutatószó. 42. Időmérő. 

meg lS. 1-gérte, hegy a kiválo- 43. Kecskehang. 44. Ruhnnemü. 
47. Vissza: ragadozó rr..adár. 49. 

gatott fát átadja Vörös Balázs ViSS7,a: két szó. s) Kem megy. 
elvtársnak. az asztaloscsoport tJés�{.1° 

5fe{,-�j':0��8 
é�:Jtsze��;_ vezetőjének. 53. Stel. 54. Azonos magánhang-

nagyon helyesen - nem haj- Kelenföld Én megnéztem, Kogy mi tör- zók. 56. Bec.."<lpl 59. en e!<lö h.ang. 
tént a fával. 60. Mlk6záth regényalak, ke-

tották végre. 
Én szóvátettern a szolgálat- Aki nem törodik másokkal 

tevőnek helytelen viselkedé
sét, mire gorombaság volt a 
válasz. 

A legnagyobb megdöbbené- �':"'i:'.nfe
63_ \';;'!,��e

[gJ!
v

�
I
án. �: 

semre kiderült, hogy a kiválo- Művészeti ág. 66. Vécl 67. La
gatott fa nagy részét eltüzel- �ik. kötőszó. 69. Mezei raktár

Az őszi szállítások sikere ték, mert állítólag nem volt 

Ilyen felelőtlen munkát 
nem lehet tűrni a vasúton. 

Király Ferenc 
Oroszlány 

Csak egy pénzt6rablak . . . 

Havonta többezer forintra 
tehető a vasárnap reggel 
jegy nélküli utazásokból eredő 
népgazdasági kár, mert a ke
vés pénztárablak miatt a ké
sőn érkező utasok már nem 
tudnak jegyet váltani Kelen
földön, 

Van az éremnek egy másik 
oldala is. Másfélszer három 

megköveteli, hogy minden más tűzrevaló a konyha ré- FUqqöleqes: 2. Tiltó szó. 3. 
· dása 1 · · t d · rtyen (öldet adó gazdag bá-dol.gozo tu egJava a Ja, szére. nyálnk vannak. 4. Szavazatgyüj-

hogy fegyelmezetten lássa el Vajon miért kellett olyan tő láda. 5. Mü,eltetö képző. 6.  
szolgálatát. sürgősen eltüzelni az értékes Növény része. 7. Mint 53. ,iz-

Éppen ezért nem helyén: faanyagot? A cikk megjele- !
zl

t�":.;i!· ii1i1
f 

fó�
d

\•2g. 
11
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való, hogy Orosz Júlianna táv- nése után, miért nem vettek Kinin mli6SB.lhongzól. 13.  Egy
irász a mátészalkai forgalom- annyi fáradságot az illetéke- �ás�íz��1':,��� 'r'gf.;1�:���- ��: 
nál 15--20 perces késésekkel sek, hogy lemenjenek a pin- Kevert heg. 18. Kocsilntézöség. 
jelentkezik szolgálatba, sőt az cébe és meggyőződjenek az 20. Erdei áEat. 22. llye:1 tulol< 
utóbbi időben két alkalommal igazságról? 

fa )!1.'"�-- ft,it ��Jtf'jei���
hi

1�: egyáltalán nem jelent meg Az elégett sajnos már Sor széle!. :6. Azonos belük. 27. 
munkahelyén. nem tud tanúskodni igazam Azonos magánhan!(zó'.<. 30. Még 

úgylátszik az elvtársnő nem mellett. De remélem, így is ki két Jelzés. 33. Kimondott betq. 
d 1 h • . f 

I 

f "ák b . 1
. , é 33. Azonos má""8lhangzók. 35. gon o arra, ogy az osz1 or- ogJ ogozm a va osagot s Fél tíz! 36. Minél kevesebb le• 

galom zavartalan lebonyolítá- szavam nem lesz falrahányt 
I 

gyen. 37. Vissza: kutyafajta. 38. 
sából neki is ki kell vennie a borsó. Tudom_ány. 39. Fed. 40. Tagadó-
részét. Nem törődik azzal, Horányi István }�

6
sz,;';· ���

te
ttá4:i;uf..r .:�f.;,.:�: 

hogy az ő hanyagsága miatt Vasúti Főosztály 55. Egymást követő megánbeng-

zók. 57. SiYatagl állat. 58. révelövel tengeri állat. 59. He
lyet roglal. 61.  nlajdnem kefe. 
64. E. G. S. 66. Csodálkozó szó. 
68. Távir·dahang. 

(A rö\'ld és hoss1.ú magán
hangzók között nem tettünk kü· lönb-séget.) 

Beküldend6: vlzszlntes 1, füg. 
göleges 13. lllindketlö a nyll lrá• 
nyában rolyt-atva. Bel<üldé�I ha
táridö: október �0. A helyes 
me-g!ejlök között könyve-ket sor
solunk ki. 

A XVJI.e,i számi1 kereso:trejtvény helyes megfejtése: A lt.aa javára, ,a magud hasz.'lára j&gyezz békekölc6Önt. Buda.ke.,,1. 
fJ;i';;:.,_ betegotthon. Sjjell szam-

Könyvet nyertek: l!J. Badll� 
Pál, Miskolc. Tass u. 15. Oros 
J.anosné !ölr. ku.. Miskolc, 
óml!!kolcl P(L Fc'ln. Kuglics Jó
zsefné, Budape-st, III.. Lajos tt. 
'115. Kovát.s JózseC (őáll. elöl)-, 
Vásárosnamény állomá& 

SZOCIALISTA VASUttRT. A Vaslttl !'öosztf!y � 11 Vasutas Dolgo,ók Szakstenrezetének hetilapja. Megjelenllc minden bétrl\o - Szerke•ztl a ••erkeszt0t,tzott�ag Laptu!aJdonM: • 
116eial<edée- é5 Postaügyi Minisztérium 1. Vasúti Főosztálya éa a Vasuta• Dolgozók Szakszervezete - Szerkesztllség: Budapest, VI„ Szt�Jln út 83 sz. Teteron: 4:!8-317. 428-332. 228-8115 o,�m, telefo,,: 

H-76, 39-49. - Kladóh!vatal: VH„ Bakócz! dt 54 - 18 OOO példán�. - Salkra Lapnvomde, Budapest. vnt .• Rökk Szilárd utca 6. felelős nyomda vezető: Kul�sú lllhál�. 
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_Az úi pártoktatási év küszöbén 
A mai nap a párt.oktatás 

évnyitó napja. Ezt a na
.pot a vasutas pártszervezetek 
hCASSzú hónapokig tartó mun
kája előzte meg. Szívós politi
kai nevelőmunkával harcoltak 
azért, hogy a vasutas dolgozók, 
s különösen a párttagok nagy 
része ebben az évben is részt 
vegyen a politikai oktatásban, 
fejlessze marxista-leninista 
tudását. 

A tanulás nem öncél. A 
vasútnál, mint más termelési 
ágaknál is, gyakorlatilag bebi
zonyult, hogy a legjobb ered
mények,et ott értük et. a,ho! a 
politikai színvonal a legmaga
sabb volt. A marxizmus-le
n:nizmus elméletének ismerete 
a vasutasok leghatékonyabb 
fegyvere a Központi Vezető
ség 1955. március 4-i határoza
tának megvalósításáért foly
tatott harcban, valamint az 
őszi csúcsforgalom követelmé
nyeinek teljesítésében. 

A párt- és DISZ-oktatás elő
készítésében végzett eredmé
nyes munka, valamint a párt
oktatás új rendszere megte
remtette az előfeltételét an
nak, hogy ez az oktatási év 
magro.abb színvonalra emelje 
a vasúton a propaganda mun
kát. A már rendelkezésre álló 
adatok arról tanuskodnak, 
hogy az idén sokikal alaposabb 
volt a hallgatók kiválogatása 
és elosztása a különböző okta
tási formákra. Sikerült javíta
ni a propagandisták összetéte
lét is. Ez főleg annak köszön
hető hogy a pártszervezetek 
vezetőségei, aktivísták bevoná
sával, maguk végezték ezt a 
ielelősségteljes munkát. Kóz
vetlen az oktatási év befejezé-
6e után 'hwZJáláttak a propa
gandisták kiválogatásához és a 
hallgatókkal folytatott egyéni 
beszélgetése'klhez. Ez a munka 
a propagandisták tanfolyazru:a 
v�ló felkészülésével folytató
<lott. 
H elytelen volna megfeled

keznünk arról, hogy az 
előkészítés nem mindig moz
gott a kívánt szinten, nem 
mindenütt értették meg ennek 
a munkának a fontosságát és 
;,kadtak propagandisták, akik 
lebecsülték a tervszerű felké
s·,ü!és szükségességét. Az okta,, 
tási év si'kerének egyik nélk.-ü
Uizhetetlen követelménye, 
hogy az ellenőrzés során az 
alapszervi vezetőségi tagok, 
rulamint a politikai osztályaik. 
11111nkatársai tovább·ra is har
coljanak az oktatásban felszín
re kerülő hibák kijavításáért. 

ta.i. A politikai gazdaságtan 
tanulmányozása pedig alkal
mat ad a nemzetközi esemé
nyek okainak megértéséhez, a 
társadalom fejlődése objektív 
törvényeinek meg1smeréséhez. 

A szervezett tanulás mellett 
et;ben az évben sokan mint 
€gyéni tanulók vesznek részt 
a,, oktatásban. Ez az oktatási 
forma rendlóvül fontos a .vas
útnál, ahol bizonyos esetekben 
a csoportos tanulás nehézsé
gekbe ütközik és kizárja egye
sek oktatásban való részvéte
lét. Az egyéni tanulók ugyan
azt az útmutatót, irodalmat 
h&.sználják tanulásukhoz, mrnt 
a csoportos tanulók. őket 
azonban nem segíti az élő szó, 
a propagandista magyarázata, 
az előadás és a vita. Ez hát
rányt jelent, amelyet rendsze
res lkonzultáci.ó megszen:ezésé
vel k,el! pótolniuk a pártszer
vezeteknek. 

Régi igazság, hogy a pártok
tatás eredményessége döntő 
mértékben függ a propagan
disták felkészültségétől, szín
,·onalas munkájától. Amellett, 
hogy a propagandisták eleget 
tesz,nek hivatásuknak, rámu
tatnak a marxizmus--leniniz
mus tételeinek és pártunk 
gyakorlati feladatainak kap
csolatára, el kell kerülniök_a 
kérdések leegyszerűsítését, se
matizálását, éberen kell őrl,öd
niök a marxizmus--Jeni.n:izmus 
tisztasága felett. 

A pártoh.1:atási év kezdetével 
tovább folytatódik a szo

cialista ideológia megszilárdí
tásának nagy munkája a vas
úton :is. Ez hatlhatós fegyver, 
nemcsak a napi termelési fel
adat.ok megoldásáért folyó 
�arc.ban, hanem abban a nag-y 
,államépítő munkában !s, 
amelynek részesei vagyunk. A 
dolgozók állan1a a tömegekre 
támaszkodik. Lenin azt taní
totta, hogy: ,,Az államot a tö
megek öntudata teszi hata.l
m�sá. Az állam a!kk.or erős, 
ha a tömeg ,m.indenben jártas, 
ha minden-ről tud véleményt 
alkotni és mindent öntudato
san vá.Ual." 

A sz,éleskörű, szervezett 
pártoktatás közvetlen kapcso
latbain áll azokkal a feladatok
kal, amelyeket a szocializmus 
építése jelent számunkra. A 
győzelem fontos feltétele, !hogy 
a vasutas pártszervezetek 
rendszeresen foglalkozzanak a 
pártoktatással kapcsolat� 
szervezési és politikai munka
val állandó és mélyreható fi
gyelemmel kísérjék az okta
tásba bevont hallgatók, propa
gandisták politikai képzését. 

� ................................................................................• 

Budapesten tartotta ülésszakát 
a Szakszervezeti Világszövetség Elnöksége 

Az elmúlt héten tartotta Bu
dapesten 28. ülését a Szak
s:ervezeti Világszövetség El
nöksége. Az ülésszakon, amely 
egybeesett a Szakszervezeti 
Világszövetség fennállásának 
tizedik évfordulójával. Olasz
ország és Latin-Amerika, a 
Szovjetunió és Közép-Nyugat
afrika. Franciaország és 
Csehszlovákia szakszervezetei
nek vezetői, a dolgozók nagy 
nemzetközi családjának ki
váló képviselői vitatták meg 
az eddig megtett utat és en
nek alapján megszabták a 
nemzetközi szakszervezeti 
mozgalom következő lépéseit. 

szerek ellen, magasabb bé-
1 

szakszervezeti mozgalom ,·e- ta és gyarmati országok dol• 
rekért harcolnak. Lehetőség zérkarát, négy világrész do!- gozóinak háláját is tolmácsol-e 
nyílik arra, hogy ezeket az gozóinak képviselőit, közöt- ta azokért az erőfeszítésekért, 
akciókat nemzetközi szinten tük Di Vittoriót, a Szakszer- amelyeket a magyar dolgozó� 
egybehangoljuk és így bizto- vezeti Világszövetség elnökét. az új. kizsákmányolásmentes, 
sítsuk sikerüket. Sail!ant-t, az SZVSZ főtitká- szocialista társadalom felépí„ 

rát, Szolovjovot, a Szovjetunió téséért, és megerősítéséért ki„ 
Szakszervezetei Központi Ta- fejtettek. Jól tudjátok - mon• 
nácsának alelnökét és a többi dotta Di Vittorio elvtárs -, 
vendéget. A nagyaktíván Gás- hogy az ezen az úton elért va• 
pá-r Sándor elvtárs, a SZOT lamennyi győze!metek az 
elnöke üdvözölte a részvevő- egész világ dolgozóinak gyö• 

- Az elnökségi ülés két
ségtelenül ebben az irányban 
segítette elő a fejlődést. A 
munkásosztály nemzetközi 
összefogása olyan tényező. 
amely feltétlenül hozzájárul 
majd a külügyminiszterek 
genfi értekezletének eredmé
nyességéhez is - jelentette ki 
Le Léap elvtárs, a CGT fő
titkára. 

Az SZVSZ Elnökségének Az ülésszak kiemelkedő ese-
ülésén a szónokok hangsú- ll?-é�ye vo_Jt a� S�VSZ f1;imál
Jyozták, hogy a mostani eny- lasan�k, tizedik evforduloJa al
h ült nemzetközi helyzet olyan kal!11abol ta:·tott szakszerve-
1égkört teremtett. amely lehe- zeti nagya7:tiva, a1;1elyen a 
tővé teszi, hogy további eró- budapesti uzemck _ es h1vat�: 
teljes lépéseket tegyünk a 

l 
lok szakszervezeti aktivista1 

szakszervezeti egység útján. A vettek részt. A mintegy 12.00 
legtöbb kapitalista országban főnyi _hallga_tóság lelkes taP.s: 
a dolgozók az izzasztó mód- sal koszontotte a nemzetkozi 

Dolgozóink az őszi 

Így dolgoztunk szeptemberben 

Lezáru1t az őszi forgalom 
első hónapja s ma már isme
retesek eredményei is. Vasút
üzemünk a szeptemberi szál
lítási feladatokat általában 
teljesítette. A kocsimennyiség 
és a szállított. tonnamennyiség 
az előző évek szeptember hó
napjához képest növekedett: 
33 077 kocsival több árut szál
lítottunk, mint 1954 szeptem
berében és 170-el többet, mint 
az eddigi legnagyobb forgalmú 
szeptemberben, az 1953. évi
ben. A kocsiforduló teljesítése 
elmaradt a vasútüzemi érte
kezlet 3,5 napos célkitűzésétől. 
A szeptemberi szállítási fel
adatokat 3,67 napos forduió
idővel bonyolítottuk le, ez 
azonban jobb az elmúlt év 
szeptemberi 3,9 naposnál és az 
1953 szeptemberi 3,71 napos
nál. 

Lényegesen jobb e-redményt 
értünk el a mozdonyfélforduló 
no-rmateljesítésénél, mint ta
valy és tavalyelőtt. Míg 1953 
szeptemberében 78 százalék, 
1954 szeptemberében 76 szá
zalék, az idén 83,4 százalék 
volt a mozdonyforduló nor
ma teljesítése. Ez azt jelenti, 
hogy a tehervonatok menet
rendszerinti közlekedése sok-

kal kedvezőbben alakult és 
hozzásegített a kocsiforduló
idő javításához. Ezekben az 
eredményekben különösen 
Miskolc, Budapest-Ferencvá
ros és Hatvan csomópont dol
gozóinak van nagy része. 

ket. A magyar dolgozók zelme is. 
mondotta - nagy megtisztel- L. Saillant főtitkár ismer4 

tetésnek tartják, hogy a Szak- tette a nagyaktiva részvevői szervezeti Világszövetség El- előtt az SZVSZ befolyásának nöksége hazánkban iilésezik, növekedését. Az SZVSZ-nek itt tárgyalja meg a nemzet- megalakulásako-r 64 millió közi szakszervezeti mozgalom tagja volt, ma pedig 85 millegfontosabb időszerű ké-rdé- lió dolgozót foglal magában, seit. A világon körülbelül 140 mil-
A nagyaktíván Di Vittorio lió szervezett fizikai és érte!-

! ··k k'" .. t ·t f · t k' miségi dolgozó van. Saillant e no oszone e eJez e -i a elvtárs befejezésül kijelentet4 magyar dolg�zókna� azért. ! te: ,,Egységbe kell tömörítehogy l!athatos tamogatást nü.nk valamennyi dolgozót, ez nyújtottak az SZVSZ eddi!fi a Szakszervezeti Világszövet
tevékenységéhez. A kapitalis- ség tulajdonképpeni feladata.•• 

forgalom harcaiban 

nem is maradt el az eredmé- • százalékát kellett volna irány� 
nye, mert szeptemberben, 

1 
von_at!,al �-ová?bítani, -�3,6 sza◄ 

amikor a terv szerint a fe1- z1;1-lekat k1;J�_tel, el. (Gorbe Zol➔ 
adott szénmennyiségnek 79,4 tan leve!ebol.) 

. Budapest vagy Debrecen ? 

A Budapesti Rakodási Fő- · Egyes tényezőknél a mi ja◄ 
nökség dolgozói a harma!'lik vunh,a billen a mérleg, van4 

negyedévben túlteljesítették nak azonban tényezők, ame4 

az élüzem-szintet; negyedévi lyeknél a debreceniek értek el 
hasznos teljesítési átlaguk 137 jobb eredményt, például az 
százalék volt az előí-rt 125 szú.- egy kocsira eső kirakási ide„ 
zalékkal szemben. A dolgozók jii.Tc jobb a miénknél. Akár◄ 
remélik, hogy ez az eredmény merre billen azonban a mérleg 
ezúttal is meghozza nekik az a hivatalos értékelésnél, egy élüzem-kitüntetést, miként az bizonyos: a győztes az őszi előző negyedévben. Persze, P.Z forgalom lesz, amelynek sik� nemcsak a mi eredményeink-
tői függ, hanem versenytár- rét mozdítják elő a két ver◄ 
sunk, a Debreceni Rakodási senytárs eredményei. (Bagdács 
Főnökség eredményeitől is. János leveléből.) 

Törökszentmiklóson 

Törökszentmiklós illo-más 
ebben az esztendőben már 
kétszer volt élüzem. Büszke is 
erre valamennyi dolgozó. Most, 
a harmadik negyedév lezárá
sa után örömmel jelenthetjük. 
hogy sikerült tartani eddigi 
jó eredményeinket és ismét 
elértük az él-üzem-szintet. A 
fajlagos kocsimozgatásnál 12.9, 
a kocsitartózkodásnál 113, ko

tartják az élüzem-szintet 

János áru értesítő volt a leg• 
nagyobb segítségére. Dolgozó,, 
ink november 7 tiszteletére 
vállalták, hogy továbbra is 
élüzem-szinten végzik munká◄ 

jukat. (Vass Imre leveléb!H.) 
Jó eredmények 

a november 7 -i Yállalások: 
teljesítésénél 

A különböző tanfolyamok le
hetőséget adnak minden párt
tagnak, hogy tudásának meg
fe;elően képezze magát az év 
foiyamán. A politikai iskolák
ra sok olyan elvtárs jelentke
zett, akik eddig még nem vet
tek részt szervezett pártokta
tásban A marxizmus-le1i
nizmu� alapjai tanfolyam új 
szervezeti forma, amely ma
gasabb fokon mélyíti el a kom
munisták általános politikai 
ismereteit. A ma-rxista elmélet 
vezérfonal a gyakorlati mu'tlr 
kához; a kommunisták felada
ta a tanulmányozott anyagot 
az osztályharc és a termelés 
gyakorlati ké-rdéseive! egybe
kapcsolni. 

Példamutató, fia.fal dolgozó 

Az eredmények mellett, saj
nos, vannak hibák is. Igy el
sősorban az, hogy elmarad
tunk a teherkocsik átlagos ki
használásának ter·vétől és azt 
csak 99,1 százalék,·a teljesítet
t-ük. Az állomási munkában 
főleg az volt a hiba, hogy az 
egyes munkamozzanatok kö
zött sok volt a meddő idő. Sok 
idő telt az érkezéstől a beál
lításig, a beállítástól a ki- és 
berakás megkezdéséig, a ko
csik kihúzásáig és továb
bításáig. Altalában a ko
csiintézést az állomások későn 
kapják meg és a kirakás után 
sok idő telik el az intézés fo
ganatosításáig. Még mindig je
lentős időtartamú a mozdony
-ravárás amiatt, hogy a fiók
műhelyek nem szorítják le kel
lően a mozdonyok javítási szá
zalékát. Egyik legfontosabb 
feladat tehát, kellő mennyisé
gű és minőségű mozdony biz
tosításával, az állomási mun
ka megjavításával le-rövidíte
ni a kocsiforduló-időt. Októ
berben 3,56 napos kocsifordu
lót kell elérni ahhoz, hogy a 
szállítási feladatokat maradék
talanul teljesíthessük. 

csikihasználásnál 126, a fel- Celldömölk állomás dolgozói 
adásnál 135, leadásnál 135 jó eredményeket érnek el a 
százalékot értünk el. A sza- november 7-i vállalasok te!J� 
badságolási tervet 100 szaza- sítése során. Pozsonyi Pál for◄ 
lékra teljesítettük, baleset AJ- galmi szolgálattevő és brigád4 

lomásunkon nem volt. ja az összes személyszállító 

K ülönösen fontos feladat 
az elmélet igazságának 

gyakorlati bizonyítása az 
SZKP történetét és a politikai 
gazdaságtant tanulmányozó 
t'infolyamokon. Az SZKP tör
ténetének tanulmányozása, a 
marxizmus-leninizmll6 elmé
letének gyakorlati megvalósí: 
tásában mutat példát. A m, 
pfrtunk története, más viszo
n; ok között, lényegében egy
azon úton !halad, éppen ezért 
f€jlődésü.nk különböző szak<W 
szain s-zámunkra rendkívfü 
fontosak az SZKP tapasztala-

Kiss I f i .  Sándor kocsjrendez:6 példamu�tó n:,u_n½á;áva l  
Sztálin Vasmü zavartalan k1szolqatai.át. 

segíti 

A jó együtlmúködés 
eredménye : 

Löhb irányvonat 

Júliusban komplexbrigád-
értekezletet tartottak a kom
lói szállittató felek és az ál
lomás dolgozói. Vállalták, 
hogy az irányvonati terv 10 
százalékos túl teljesítésével 
,·égzik a szállítást és csökken
tik a kocsiforduló-időt. A vál
lalás teljesítése elejétől végig 
a legnagyobb figyelemmel tör
tént. A szénelőkészítő-üzem 
úgy szervezte meg a kocsik 
töltését. hogy a sokfajta szén
mennyiség berakása után a 
kocsikat a lehető legkevesebb 
•nlatással kelljen irányonként 
·�szerendezni. A forgalmi 
,zolgálattevők állandóan ügyel
tek az irányvonatok jó össze
állítására, nehogy útközben 

1 kelljen velük tolatni. A jól a 
szervezett együttműködésnek 

Kiemelkedő munkával já- vonatokat és a helyből induló 
rultak hozzá az eredmény el- tehervonatok 84,6 százalékát 
éréséhez Bakondi Márton és menetrendszerint indították, 
Geszti Imre forgalmi szolgá- Átlagos terhelési tervüket 
lattevők, akik elérték a szta- 1 1 "  · kocsi tartózkodási tervü4 

hanovista szintet. Jól végezte ket 100,5, fajlagos kocsimoZ4 
munkáját Dobi Imre kocsira- gdtási tervüket 10'5,4 százalék• 
kományos raktárnok is, aki-

, 
ra teljesítették. Október 9-i 

nek Tóth Károly és Palotai szolgálatukban 1841 tonna túl◄ 
Imre raktári munkás, Németh súlyt továbbítottak. 

lluszonegynapos előny az; Északi Járómújavítóban 

Az Északi Járóműjavító VV I tartott termelési értekezlete• 
dolgozói harmadik negyedévi ken a negyedik negyedévre és 
vállalásaikat 129 százalékra az októberi forradalom évfor4 

teljesítették. A túlteljesítés ér- dulójának tiszteletére 743 830 
téke 1 192. 349 forint. Harma- forint értékben tettek felaján◄ 
dik negyedéví tervünk túltel- lást. Több más között egy mo• 
jesítésével 21 napos előnyt torkocsi főjavftását. öt teher• 
sze-reztünk az éves te-rv befe- kocsi középjavítását. tíz fűtő• jezéséhez. Ez azt jelenti. hogy kocsi futójavítását, hárnm tai·• 77 gőzmozdonnyal, 18 motor- tánykocsi fővi7sgáj6t egv új kocsival, 1 1 vágánygépkocsi- TVG-vontató moto�mozdony 
v::i,t, 698 teherkocsival adtu?k gyártását, két vaganygépko• tobbet _a forgalomnak, mmt csi elkészítését, egy mozdony ;:,mennyit vállaltunk. kazánjának elkészítését, egy 

Dolgozóink nem állnak meg fővizsgás mo,dony leszerelé-o 
ezeknél az eredményeknél, az sét vállalták. (Révfalvi Sán" 
október 12-én és 13-án meg- dorné leveléből.) 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

H-em-eetkő-zi IÉ IL IE l A PÁRTCSOPORT NEVELTJ E 
Egyszeríl, felhér papírlap fe'k- nisták a pártonkívüllt. Nem szik Beke elvtárs íróasztalán, csalódtak egymásban. a Rámán Xató fűtőház párt- Az 510-es nemzetközi gyorirodájában. Az íven nehézkes sot kevés mozdonybrigád válbetűk sorakoznak a kevés is- !alja. Szoros a menetideje, kolát j&rt ember jellegzetes Szolnokon például alig 8 perc írásával. Önéletrajz. Tóth II. jut a kezelésre. ,,Kényes voJózsef fűtő kéri tagjelölt-fel- nat" - mondják a fűtőházban vételét. és ráadásul megtörténik az is, A fűtő középtermetű, vé- lhogy mindössze négy kocsival kony ember, 32 éves. Haja már szeli keresztül az országot. fogytán, első látásra idősebb- Ilyenkor nE1Ill igen lelhet jó nek látszik 'koránál, mint az kE;resetrő! beszélni. Van olyan olyan emberek, akik már sok honap, hogy a Szalai-brigád timindenen mentek keresztül zenegyszer rdhan a bukaresti életükben. Kilenc éves volt, gyors élén. Tóth II. József soamikor arra kényszerült, hogy ha nem panaszkodik. Egyik betanulás helyett a kondát őrizze szélgetés során meg-:rtette, és 21 éves koráig mindössze 'hogy a nemzet!közi gyorsot toannyit változott a sorsa, hogy vábbítani megtiszteltetés. Az egyszer béres volt, máskor utasok javarészt külföldiek, kocsis. zsellér. Aztán elragadta véleményüket az országról lega !háború. Arra, 'hogy megvál- először az utazás tapasztalatai tozott az élet, tulajdonképpen alapján alkotják. Ha pontos a csak akkor jött rá, amikor vonat, menetrendszerint megy, 1950-ben a fútélházba került. az utas véleménye - elismeEgy évet dolgozott a szénszere- rés. És az elismerés az egész lőn, aztán fú tő lett. országnak szól. Ekkor kezdték megismerni a A !hosszú utak alatt volt idő fútölházban. A fútőtanfolyam másról is beszélni. Tóth Jó-vezetője azt mondta róla, 'hogy zsef faiun nőtt fel és ma is vi„jófogású, ügyes gyereJk, na- <léken lakik. Horvátlh Gyula és gyon érteLmes, tanuZé'kony". Szalai Ferenc magyarázataiSzaLai Ferenc mozdonyvezető, bó! értette meg, hogy a falu alapszervi párttitkár is ekkor felemellkedéséne'k útja a terismerte meg. Néhányszor be- mewszövet!kezet, ö',c beszélgetszé!gettek, de igazán közel nem tek veLe a gépáLlomásokról, ök kerültek egymáshoz, csak eb- hívtá!k fel a figyelmét az új ben az évben, ami,kor Tóth II. gyáraJkra, házalkra, amelyek József a 424-054-es mozdony- melLett elrobogott a vonat. !gy ra. Szalai elvtárs b1igádjába ismerkedett meg azzal, amit a került. párt vezetésével alkotott né-

Hét hónapja dolgozik együtt pünk. (Jó alap lesz ez a poli
a brigád, hét hónapja járja tikai iskolán, ahol ebben az ok
Tótlh Józ.sef azt az utat, ame- tatási évben majd tanul.) 
lyik a pár,tba vezet. Mert a bri- A mozdonyon töltött idö 
gád zöme egyben a pártcsopor- alatt szaktudása is mélyült. 
tot is képezi. Tóth elvtárs fűtő- Megtanulta tökéletesen alkal
társa, Horváth GyuLa a párt- mazni az egy!ap.itos tüzelés 
bizalmi é;, a mozdonyvezető zovjet módszerét, megszerette 
maga a párttit'.kár. A brigád a technikát. Nemrégiben vasúti 
többi tagja közül Tóth GyuLa szakkönyvet vásárolt. Mos-t 
mozdonyvezető és Pintér Már- azt olvasgatja nagy érdekló
ton. fűtő is párttag. Nehéz 

I 
déssel, amikor hazafelé utazik, 

lenne összeszámolni, hány ezer hogy !hogyan fejlődtek. tökéle
kilométert utaztak együtt az tesedte.k a mozdonyok. 
eltelt hónapok alatt, 'hány ór{,t Már kisebb-nagyobb párt
küzdöttek végig közösen, bir- megbízatásokkal is ellátják: 
kózva a gyenge szénnel és az népnevelő-füzetet oszt szét, ér
óra ro!hanó peromutatójával, tesítéseket továbbít, nemrégi
'hogy tartani tudják ·a menet- ben pedig szakszt!rvezeti bi
időt. S a küzdelemben alkalom zalmi lett. Minden társadalmi 
nyílt arra, !hogy megismerjék munkát, legyen az kisebb vagy 
egymást: a pártonkívüli a nagyobb, elvégez becsülettel. 
kommunistákat és a kommu- Példát mutat ebben is, mint 

,munkájában. Solha nem késik 
és mindig készen áll arra. hogy 
soron kívüli szolgálatot vállal Töb�, jobb és olcsóbb vasúti kocsi készül 
jon. 

Tót!h elvtárs sokat fejlődött, 
amióta a fűtőházban dolgozik. a Román Népköztársaságban 
Igaz, ma sem szeret sokat be- Gépgyártóiparunk az utóbbi maztak: nagyobb a befogadó
szélni, ahogyan Szalai elvtárs években különböző személy- képességük, tartósabbak, 
mondja - szóMk sosem lesz és tehervagon-típusokat állí- könnyebb az önsúlyuk. Az 
belóLe. De nem !hallgatja el a tott e ő, koztúk 72 ülőhelyes, aradi Georgi Dimitrov-üze.m 
véleményét, megmondja bát- két forgózsámolyos és kétten- dolgozói a laposkocsik alvázát 
ran, kiáll az igazságért. A gelyes vagonokat 20 és 50 egy méterrel hosszabbra készí
pártcsopor�. a ko�uni&ták tonnás tartályk�ikat, 12 és I tették, a szegecselést hegesz
nevelték . 1lye�nek, �1k most 40 tonnás billenő tartálykocsi- tésse! helyettesítették és 500 
egyhangu_a'!- JavasolJák_ maJd kat, érc- és szál!ító-vagono- kilogrammal csökkentették a 
a taggyu!esnek: vegyü/l( fel kat 5-10 és 15 tonnás nyitott kocsi önsúlyát. A bukaresti Tót� !l. . Józse� fűtőt pártunk teh�rkocsikat. Augusztus 23.-üzem vagon-tag1elolt3ei soraba, mert mun-

, 
. . , . . • ·t ··  · 1 • 'd ítás kájával magatartásával kiér- Az UJ vagonok tervezesenel epi 01 is enyeges mo os o-

deme!t� a bizaLmat. lényeges módosításokat alka!- kat vezettek be az 50 tonnás 
tartálvkocsik 2yártásánál. 

Megjegyzések 
egy balesetvédelmi vizsgéíhoz 

A személykocsiknál és a fe
dett teherkocsiknál az utóbbi 
két év során újabb technoló
giai eljárást alka·maznak: kü
lön hegesztik az alvázat és az 
alsó részeket. 

Az újítások és a fejlett 
munkamódszerek alkalmazá. 
sával a kisebb vagonalkatré
sze,knél a 72 ü:őhe!yes sze
mélykocsi előállításának ön
költségét a tavalyihoz viszo
nyítva 7,1 százalékkal, a nagy 
tonna tartalmú fedettkocsik 
önköltségét pedig 30,9 száza
"ékkal csökkentették. 

Az idén a Román Népköztár. 
saságban már 150 százalékkal 
több vagont gyártottak, mint 
1950-ben. 

Czvikker István, 
a Lupta C. F. R. Magyar 

Autcnóm Tartomány-! tu
dósítója, Marosvásárhely 

A munkavédelmi rendszabá-
, 

letlenül jelentek meg a vizs
lyok betartása, a munkakörül- gán, fogalmuk sem volt arról, 
mények javítása, a baleset el- hogy mi a biztonsági m�_gbí
leni v&lekezés minden időben zott kötelessége. Felkészület
e!sórendű feladat, de je entő- lenségükért felelősség terheli 
sége különösen megnő a téli Szol!ár PáL szemaformeste.rt 
időszakban. Éppen ezért nem is, aki útmutatóval sem látt� 
érdektelen beszélni a békés- el őket, sót a vizsgán valo 
csabai gócon a közelmúltban megjelenésüket is szerette vol
tartott balesetelhárítási vizs- na megakadályozni. 

S7.ovjetunió 

gák e-edményeiról, hiányossá
gairól. 

A • ;zsgáztatáson kifejezésre 
jutott, hogy a szak-vonali veze
tők nagy többsége átérzi azt 
a felelősséget, amelyet az irá
nyításuk alatt dolgozók te;ti 
épségének megóvása ró rá
juk. Számos szakvonali veze
tő és biztonsági megbízott be
bizonyította a vizsgán, ho,zy 
biztosítani tudja a megfelelő 
óvórendszabályok betartását 
és betartatását. Vincze elvtárs 
Orosházáról és Magyar elvtárs 
Vésztóról alapos felkészültsé
gével, tudásával tanújelét ad
ta. hogy elsőrendű feladatá
nak, szívügyének tartja a dol
gozó!<ról va'.ó fokozott gondos
kodást. 

A szolgálati vezetők ilyen 
magatartása, még ha csa� 
szórványosan tapasztalhato 
is, a dolgoz6k védelmére ho
zott intézkedések lebecsülését 
jelenti. A közömbösség a tö
rekvések megvalósulását gá
tolja, tehát küzdeni ke·1 elle
ne. El kell érni, hogy minden 
szolgálati vezető törekvése az 
Jegyen, hogy beosztottjai mi
nél jobb, biztonságosabb kö
rülmények között dolgozzanak. 
És végül a békéscsabai pé'.da 
arra is figyelmeztet, hogy a 
felsőbb vezetőknek, a szak
szervezeti területi bizottság
nak sokkal jobban kell tö
rődnie azzal, hogy hogyan 
tartják be a 5zolgálati he'ye
ken a munkavédelmi előírása-

Voltak azonban, akik nem kat, hogyan foglalkoznak a 
mutattak ilyen jó példát. Ba- dolgozók munka- és bale.setvé
latoni István és Pók Imre delmi oktatásával. 
szemaformunkások, mezőtúri 
biztonsági megbízottak készü-

Vajda János ÜB-elnök, 
Békéscsaba állomás 

A Központi Vasúti Tudomá
nyos Kutató Intézet Moszkva
környéki kísérleti telepén 
most végeznek kí.sérleteket a 
Szovjet Vasutak két legújabb 
váltóáramú villamosmozdo
nyávaL A mozdonyokat a no
vocserkaszki Budjonnij-mű
vekben készítették. A moz
dony felsóvezetékből nyeri a 
meghajtáshoz szükséges 33 OOO 
volt feszültségű áramot. A 
magasfeszültség alka 'mazása 
sokféle előnnyel jár. A vil'a
mos felsóvezetékeket tápláló 
állomások számát ennek kö
vetkeztében csökkenteni lehe-

tett és a munkavezeték keo 
resztmetszetét is az előbbinek 
törtrészére lehetett csökkente
ni. Az új villamosmozdonyok 
automatavezérlésúek. 

* 

Az Omszk--novoszib!rszki 
vonalat, miután a még hátra
lévő Omszk-tatarszklljai vo
nalrészt is villamosították, tel• 
jes egészében villamosvonta
tásra a akították át. A vonal 
teljes hossza 640 km. Ezze1 a 
villamosítással a Szovjet Vas
utak ismét jelentős lépést tet
tek a vonatok gyors és gazda• 
ságos továbbítása terén ezen 
az igen fontos területen. 

Német Demokra tikus Köztá.rsasiig 

A Német Demokratikus 
Köztársaság vasútjain az el
múlt öt év a latt a szemé:y
forgalom 13, a teherforgalom 
73 százalékkal emelkedett, a 
kocsiforduló 3 napra, a fajla
gos szénfogyasztás 20 száza
lékkal csökkent. Ez a'att az 
idő alatt a teherkocsipark 27, 
a mozdony- és személykocsi
park pedig 25-25 százalékkal 
növekedett. 

építése. A vasút u te 5 szaka.; 
sza 1957-re készül el. A kör• 
vasút jelentősen mentesíti a 
város köz'ekedési hálózatát a 
nagyfokú megterheléstől. 

* 
1954-ben több mint 50 000 

vasutas látogatta a vasutas 
szakiskolákat és műszaki i5• 
kolákat. 

* 
,.,_ Német Demokratikus 

Pápán hartolnak a vonatok túltartózkoJása ellen 

* 
1 

Köztársaságban 1951-ben 
Berlinben 1951-ben kezdő- 12 30íl 954-ben már 51 350 

dött meg a tehervonatok to- vasutas dolgozó vett részt az 
vábbítására szánt körvasút újító-mozgalomban. 

Mennyi idő kell vajon ah-
1 

Az állomási túltartózkodás 
hoz, hogy valamely állomás ellen természetesen csak úgy 
életét, munkájának fő jelleg- lehet eredményesen küzdeni, 
zetességeit megismerjük? Ne-

1 
ha 

héz lenne időtartamot szabni, 
de kétségtelen, hogy vannak minden dolgozó a helyén van 
állomások, amelyek öt perc 
alatt megmutatják lényeges 
vonásaikat. Pápa á!Lomáson 
például rövid szemlélődés után 
ezt jegyezhettük fel: minden 
perc érték/ 

és alaposan ismeri az elvég
zendő feladatokat. A tolatás
vezető minden szolgálata kez
deténél megkapja a napi ra
kodási tervet, időben értesül 
tehát, hogy milyen kocsinak 
melyik vonattal kell elmen
nie. 

Szintén jó eredményt sike
rült elérni a darabáru kezelési 
idő csökkentésében. A raktári 
dolgozók Tóth Lajos vagy 
Winhoffer Viktor áruátme
nesztők irányításával időben 
megrakják a gyűjtókocsikat, 

elkészítik a számadást és ér
tesítik a forgalmi szolgálatte
vőt. Az érkező vonattal továb
bítandó darabáruról ugyan
csak előre értesítést adnak az 
áruirányítónak és a forgalmi 
szolgálattevőt is tájékoztatják, 
hogy mennyi ideig tarthat kö
rülbelül az áru feladása. Az 
átmenesztő raktárnok9k a fel
adandó darabárut az érkező 
vonat vágánya mellé készítik. 

- Bárcsak szállíttató fe
leink is így értékelnék a per
ceket - jegyzi meg Horváth 
Ignác kereskedelmi állomásfő
nök.helyettes. - Nagyon szo
morú, hogy minket, akik ered
ményesen küzdünk a vonat
tartózkodási idő csökkenté
séért, éppen a kocsitartózko-

dási idő ütött el az élüzem
szinttől. 

A pápai vasutasok Igyekeze
te a kocsiforduló-idő meg
gyorsításáért, a túltartózko
dások csökkentéséért csak ak
kor jár teljes eredménnyel, ha 
- és ez főként a kereskedel
nú szolgálat dolgozóira vo
natkozik - szorosabb, meg
értőbb kapcsoLatot találnak a 
száUító felekkel, ha őket is 
meggyőzik a komplexbrigád 
együltműködés jelentőségéről, 
a rakodási idők csökkentésé
nek fontosságáról. Akkor 
megszűnik az a panasz Is, amit 
ismételten hallottunk az állo
máson: ,,A vállalatok, főként 
a téglagyár, nem értik meg 
az őszi forgalmat," 

- Állomásunkon sok az át
menő és kezelő vonat - mond
ja Kiss Ernő elvtárs, állomás
főnök. - Ha ezek a vonatok 
csak 2-3 perccel rövidebb 
ideig tartózkodnak állomásun
kon, ezek a percek 24 óra alatt 
már órákká nőnek, És bár a 
vonattartózkodási idő nem 
számít versenytényezőnek, 
dolgozóink me.,gértették a kér
dés fontosságát és minden 
igyekezetükkeL arra töreksze
nek, hogy 

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

megrövidítsék a vonatok tartózkodási 

idejét. 

Példákat mutat a forgalmi 
naplóban:  az 1399-es tolatós 
vonat 314 perc késéssel érke
zett, az állomást 290 perces 
késéssel hagyta el. Az 1359-es 
68 perces rövidebb menettel 
érkezett, az állomásról vi
szont már 95 perccel koráb
ban ment el. Az 1361-es tar
tózkodási idejét három perc
cel rövidítették meg. 

Az állomáson a legtöbb vo
nat kocsilkat vesz fel, vagy ad 
le a sürgős zöld áru és élel
miszerszállítmányokat pedig 
legtöbbször személyvonattal 
továbbítják. A továbbítandó 
elegyet gondosan összeállít
ják, úgyhogy a tartalék az 
elegy ki tétele után egy felvé
tellel vonatba tudja sorozni a 
kocsikat. A személyvonatok 
átlag 8-10 percig tartózkod
nak az állomáson és még so
ha nem fordult elő, hogy az 
állomási elegy késői felvétele 
miatt túllépték volna ezt az 
időt, 

Készüliünk fei a télre 1 
A pécsi csomópont do�ozói

nak felhívása nyomán egy
másután iel�ntik be a csomó
pontok. állomás-ok do�ozói. 
hO"V ió felkészüléssel akarják 
biztosítani a téli forgalom si
kerét. 

A ferencvárosi csomópont 
dolgooói 

vaJo-0,..nyi Pontban elfogad
ták a pécsiek versenyfel!hívá
sát. ezenkívül méi! vállalták, 
hoev önköltsée:csökkentési ter
vüket december 20-ie: befeje
zik. November 7-i vállalásaik 
tel'esítésével is a téli forga
lomra való sikeres felkészü
lést mozdítják elő. 

Budapest-Nyugati tömb 

dolgoz5i is lelkesedéssel csat
lakoztak a pécsi felhíváshoz. A 
fDT"alnú dolgozók vállalták, 
hQl?Y az elsótele,s kocsirende
zők. kereskedelmi dolgozók 
előkészítését J1nvember 20-ig 
elvégzik. oly módon. :1ogy a 
szakmai oktatáson felül mun
kaszünetes idóbm még külön 
fogl,a,Lkozmak veiük,, Különös 

gondot fordítanak a váltók 
tisztaságára. ezért október 
15-ig üzemszemlét tartanak és 
november 10-ig a váltóknál ta
pa,sztalható hiányokat felszá
molják. Tervet dol,goznak ki 
a vonatok gazdaságos ewfű.té
sérP A Műszaki Kocsiszol$;á
Jati Fónöksé„ fiókműhelyi dol
gozói minden személyszállító 
kocsit P-őzfútés; pr5bának vet
nek alá, a hiányzó vagy meg-
rongált alkatrészeket pótolják. 
kicserélik. A fűtési idény IT'eg

brigádot. Sárdi vezénylőtiszt a 
Zádori-brigádot patronálja. 
különös tekintettel a brigádok
ban lévő elsőtelesekre. Az ál
lomá.. teljesítőképességét az 
os.zr és a téli forgalomban 
nagy mértékben fokozza a ba
jai oldalon történt vá,gányki
emelés. a napakban befejezett 
váltó- és kitérő-esere, . nem 
utolsó sorban pedi,t az. hoov a 
fütóháznál fordítót építettek. 

Békéscsaba csomópont 
kezdésére 4000 gózfútési töm- do�ozói a pécsi felhíváshoz !őt készítenek elő. Az előfűtés csatlakozva, december l-ig 
biztosítása végett 200 darab fe.készítik az elsőteleseket. 
hosszabbító gőzkapcsolót és el- Az utazás jobb feltételeinek 
ágazást készítenek tart:J.lékul. biztosítása érdekében a sze-

A vontatási szolgálat és a mély- és kalauzkocsik gőzfű
Távközlő- és Biztosító Beren- tési, világítási berendezéseit 
dezési Szerelésveretőség_ vala- október 25-� rendbe:1ozzák, 
mint „ Terézvárosi Pályafenn• 

1 
november l-ig elkészítik a 

tartási Főnökséi;? szintén meg- hővédő sövényeket és decem
tPtte vállalását. ber l-ig fel i„ állltiák azokat 

Bátaszék csomóponton 

i, m"'qkezdődött az elsőtefe,,L 1-
eló�,és?.ítése. Va.ida G?111la f 
lnmásfőnök a Détári-brigádot. 
Németh oktatótiszt az Erdélyi-

oda, ahol szükség van rá. A 
védőételek kiosztásához szül{
séges edényekről. nyersanva
�okró!, valamint a védőruhák 
kiosztásáról december l-ig 
gondoskodnak. 

Osztrák vasutasok hazánkban 

Képünkön a közelmúltban Magyarországo,i Járt osztrák vasutas 
delegáció tagjai érdeklödéssel szemlélik a ferencvárosi keleti 

rendezö quritóclombjának b.,,..endezéSét. 
(Kovács Géza felv.) 

A tavalyi hibákat az idén nem követjük el 
Üz�?nkben z:iár hónapok ó� 1 

p
.
r0,-,a,,,-an.�un;;:::.,,jL- Az 

_
idén 

készulunk az ul pártoktatás1 szeminárrumvezelést vállalt 
év kezdetére. Már az elmúlt Faragó József mü:1elvfónök. 
oktatási év végén értékeltük Bíró ALadár he!yettes főnök és 
az eredményeket és a hibákat. Takács József. az öntőrés:tlei( 
leszúrtük a tanulságokat, A múvezetA;e. Az ó se"itségük
leJ!;főbb hiba az volt. ho.e:v az kel biztosan magasabb szín
elmúlt oktatási év kezdetén vonalú lesz az oktat§s az idén, 
nem beszéltük meg minden mint az elmúlt évben volt. 
hallgatóval hogy milyen ok- Hogy a pr��agandisták jó 
tatásban kíván részt venni. munkát végezhessenek. a párt
nem vettük figyelembe a hall- vezetőség mentesí.ette {Sk,et 4 
gatók kívánsá,i:ait. Ezt a hibát többi pártmunkátóL. Igy min
az idén már nem követtük el. den idejüket a pártoktatásra 
Minden haLlqatóvaL meahatá- fordíthatják é- ez fő biztosíté
rozott terv szerint e1111éni be- ka annak. ho,zy az idei párt
szélaetést folytatott a vártve- oktatás üzemünkben magasabb 
zetóséa. színvonalon, na!!yobb eredmé

Pro"�"a.ndamunkára a !eg-
nyeket fog elérni, mint tavaly. 

me..,elelóbb elvtársakat vá- Kat.ona Lajos 
lasztottuk. Az elmúlt évben 
nagyon kevé,;; műszak; vezetőt 
bízott meg pártszerve.zetünk 

nropagandista 
Szegedi MA V Felépítményi 

Vasanya,gjavító 
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Sárvári vasutasok a ,ukorgyártási kampányban 
Cukorgyáraink közU1 a sár

vári nevét ismerik a legszéle-
5ebb körben. a magyar cukor
jpar jó hírnevét ez a gyár ter
jeszti leginkább Európa-szerte. 
A legjobb minőségű cukrot 
előállító gyár az idén úi gé
peket is kapott, minteg;ir 20 
százalékkal megnőtt a teljesít
ménye, tehát lényegesen több 
répára van szüksége, mint az 
előző években. 

szekötógép a következő gyári 
JIDenetnél már viheti is vissza 
az állomásra az üres, vagy ra
kott kocsikat. Igaz, a szám.. 
adásokkal még gyakran van 
zökkenő, előfordul, hogy ak
kor keresik a fuvarleveleket, 
amikll,r a gép már rájár a ki
húzandó vonatra, de mi is bí· 
zunk abban. hogy ez csak
ugyan a ,.kezdet nehézsége", 
mint Sümegi elvtárs, gyári to
latásvezető mondja. 

az elegytovábbítás Szombat
hely felé. Celldömölk rendsze
rint olyan kiterhelt vonatokat 
küld, amelyekre már nem fér 
sárvári elegy, úgyhogy a 
Szombathely felé irányuló ko
csikat naponta csak egy vo
nat viszi el. Tavaly a kam
pány derekán 3000 tonna ra
komány is várt továbbításra s 
az idén is előfordult már 1 5-
20 órás géprevárás. A szom· 
bathelyi igazgatóságon is be
látták ennek a helyzetnek a 
súlyosságát s ígéretet tettek. 
hogy gépet biztosítanak külön 
6árvári vonat továbbításához. 
Lényegesen könnyebbé válik a 
helyzet, ha cukorrépa irány
vonatok is érkeznek majd az 

állomásra. s ezeknek gépei 
mindjárt elvihetik az össze
gyúlt elegyet. 

Minden küldeményt 

határidőre elszállítani 

Gyorsabb, sűrűbb 
elegytovábbílást 

Nagyobb nehézség elé állít
ja a:,: állomás dolgozóit az a 
körülmény, hogy egyenetlen 

Még egy gondjuk van a sár
váriaknak. ami azonban szin
tén nemcsak az ő igyekezetük
tő! függ: a megfelelő, kifogás
talan állapotban levő fedett 
kocsik biztosítása a kész cu
kor, különösen az e:rportszál
Utmányok rész,ére. 

Sárvár állomás dolgozóira a 
december végéig tartó cukor· 
gyártási kampányban még to
vábbi nagy feladatok várnak, 
amelyeknek megoldásával 
előbbre lendítik a november 
7-e tiszteletére indított s eav-, 
szebben kibontakozó versenyü
ket is. 

Elegendő ennyi bepillantás 
ls a gyár munkájába ahhoz, 
hogy következtetni tudjunk a 
vasút, a gyárat közvetlenül ki-
5zolgáló állomás feladatainak 
a növekedésére. A gyártási 
l(ampány három hónapja alatt 
m.integy 13 OOO répával rakott 
kocsi befutására számítanak, 
a tavalyi kilencezerrel szem· 
ben. 

- Jól fel kellett k<§szülnünJ, 
a gyártási kampányra 
mondja Kővári Antal állomás
főnök. - A kezdeti tapasztala
tok azt mutatják, hogy ez si
került Js, a mi hibánkból sem
mi fennakadása nem lesz a 
gyárnak. 

P u s z t a m o n o s t o r  

Jól szervezett munka 

Ha csak annyit írnánk erről 
a példásan tiszta kis állomás
ról, hogy 1954 áprilisa óta 
mindig ott szerepel az é'üze
mek között - oda illeszthet
nénk mellé, hogy ez önmagá
ért beszél. De ha azt is figye
lembe vesszük, hogy tizenegy 
dolgozója közül nyolc viseli a 
,,kivá.!ó doT,gozó" és a „szak
ma kiváló dolgozója" címet, 
azt, hogy a felszabadulási ver
senyben a Minisztertanács és 

a SZOT oklevelével túntették 
ki, akkor Monostor többet ér
demel. 

Minek köszönhetik e kiváló 
eredményeket? Mi az, ami az 
eredmények hallatára a még 
szorosabb együttműködés he
lyett egyes szomszédos szolgá
lati helyek irigykedését is ma
gával vonja? Miért van, hogy 
a párosversenyben mindig 
Jászfényszaru előtt haladnak? 

Sándor és Kovács Mihály 
málházóké. 

A kocsili: gyors mozgatását 
. az állomás és a gyár együtt� 
"sen biztosította. A gyár két 
tartalékot bérel, ezenkívill az 
államás és a gyár között egy 
összekötő gépet állítottak 
üzembe. A tavalyi tapasztala
tok alapján - amikor gyak
ran előfordult, hogy az állo
másnak nem volt szabad vá
gánya és nem tudták behozni 
a gyárból. az elegyet - az 
idén a 7. és a 8. vágányt ki· 
zárótag a cukorgyári érkező, 
illetve induló elegyeknek tart
�ák fenn.; 

Nem ismerik a legyelmezetlenségef 

A vonatkisérő csapatok szí
vesen végeznek mir:,den mun
kát az állomáson. Különösen 
jó az együttműködés a szol
nokiakkal. Itt bizony vasár
nap is akad felveendő kocsi, 
mert hétközben, hétvégén egy
formán folyik a rakodás . .,Mi 
lenne, ha ti egy napig nem 
ennétek?" - ,,Csak nem akar
játok elrontani eddigi szép 
eredményeinket?" - érvelnek 
a vasutasok a szállíttató felek 
felé. S mivel a jó példa ragad, 
nem kell itt külön felhívni a 
termelőszövetkezetek, állami 
gazdaságok dolgozóit, hogy a 
rakodótér tisztántartása is 
hozzátartozik a rakodáshoz. 

Különösen nagy figyelmet 
fordítanak az állomás dolgo
zói arra, hogy az érkezett ko
csikat minél elo'öb beállítsá.k a 
wárba. 

Megvan az alapja a jó ered
ményeknek. Pintér Lajos ál
lomásvezető vasút iránti sze... 
retetét, soha meg nem nyug
vó munkásságát mi sem bizo
nyítja jobban, mint az, hogy 
1954-55-ben a legkisebb bal
eset sem történt az állomáson. 
A munkafegyelem-lazítást 
nem ismerik. Legutóbb az 
igazgatóság állal tartott vizs
gán 4,4 átlagot értek el az ál
lomás dolgozói. Az é:üzem
szint teljesítésén felül szep
tember hónapban 5 612 forin
tos anyag-megtakarítást és ön
költségcsökkentést értek el, 
amelynek tekintélyes része a 
tisztító gyapot megtakarításá
ból keletkezett. A pé1dásan 
tiszta váltók, virágoskertek 
mellett meghúzódó tiszta őr
helyek, a legjobbak között is 
éleniáró Győrfi László és Kál
lai István váltóőrök szívvel 
végzett munkáját mutatják. 

- Az érkező vonatokat már 
felkészülten várjuk - ma
gyarázza a DISZ-brigád fiatal 
tolatásvezetője, Mándli Jó
zsef, akinek brigádja a leg
jobb eredményeket éri el a 
kocsimozgatási egységidó tel
jesítésénél. - Az érkezett ré
pás kocsikat azonnal áttesz· 
szük a 7. vágányra s az össze
kötőgép máris viheti őket a 
gyárba. Igy elértük, hogy az 
·érkezett rakott kocsik mindig Szeptemberben a rakodási 
egu órán beliil beállításra ke- tervet feladásnál 193, Jeadá,s
rillnek. nál 200 százalékra teljesítet-

A jó komp!exbrigád együtt- ték. A négy termelószövetke
müködés eredménye, hogy a zettel és az állami gazdasá�
gyár is gyorsan visszaadja a gal példás az együttmüködés. 
kocsikat. A korszerüsített El- Nem ritka a másfélórás rako
·fa-berendezés átlag 6-7 perc dási idő. Annál ritkább a ko
alatt kimossa egy-egy kocsi- csiálláspénz. A havonta meg
bó! a répát és a kiürült ko-

, 

tartott komolex-brigád érte
csit azonnal a kihúzó-vágány· kezlet kézzelfogható eredmé
ra állítják. vagy nyers répa- nye a jó együttműködés. S no 
szelettel rakják meg s az ösz- még egyéb, ami on;zágszerte 

párját ritkítja: Pintér Lajos 
állomásvezető és rajta kívül az 
állomás három dolgoZÓja ter
melőszövetkezeti tag, akik a 
közgyűléseken különös gond
dal foglalkoznak a vasutat és 
a terme'ószövetkezetet érintő 
kérdésekkel 

Megkönnyítené az állomás 
munkáját az ígért vágányhfd
mérleg megépítése, biztonsá
gosabbá tenné a szolgálatot az Minden jel arra mutat, hogy állomás két végén a vonóser a pusztamonostoriak az éves rompó felszerelése. Ezek mei:ttervüket a vállalt tíz nap he- oldása még nagyobb lendülyett legalább húsz nappal letre serkentené a monostorielőbb fejezik be, hiszen már akat, akik még élénken emlé

az első fé'évben tizennyolc na- keznek arra, hogy az 1954. évi 
pos előnyt szereztek. Biztosi- őszi forgalmi versenvben az ál
ték erre, az olyan dolgozók lomási brigád ország0<; első 
munkássága, mint Nyíri Ist- helyezést nyert el és 5000 fo
ván és G reman László forgal- l rint jutalmat kapott. Az idén 
mi szolgálattevőké, Kónya sem akarják olcsóbban adni. 

------0-0------

,,Nem bántam meg, hogy tsz-tag lettem" 
Üzemünkben még sokan em

lékeznek Toldi Pál sztahano.. 
vista lakatosra. 1949-ben jött 
közénk és csa,klharnar megsze
rettük példamutató munkájá
ért, szerénységéért. A jó mun
kának nem maradt el a jutal
ma. rövidesen brigádvezető 
lett. Itt is helytállt, brigádja 
rendszeresen túlteljesítette a 
tervet. valamennyien sztahano.. 
visták lettek, ő maga pedig 
párt bizalmi. 

Lassan két éve, !hogy Toldi 
elvtárs ellkerült üzemü11'kbő!. 
Falura ment, az újszászi Sza-

badság TeNnelószövetkezetbe 
kovácsnak. A napokban talál
koztam vele. Örömmel eleve
nítettük fel a régi emlékeket, 
majd a szó a termelószövetke
zetre terelődött. 

VA S U T A S B E C S Ü L E T T E L  

- Nem bántam meg, hogy 
termelőszövetkezeti tag Lettem 
- mondotta Toldi Pál és így 
folytatta. - Szövet1kezetünk
ben felhasználjuk az állam se
gítségét, a nehéz munká.Tcat a 
gépállomás végzi és ez nagy
ban emeli te-rméshozarmunlka.t. 
Ez évi jövedelmem 22 mázsa 
búza, öt mázsa árpa. egy má
zsa h,ere'kcrpa. Kapta,m egy 
malacot (értéke .kb. 500 forint), 
elegendő tüzelőt, háztáji földe
men 30 mázsás kwkorícater
mést várok. Az évvégi elszá
molásnál - előreláthatóan -
még 150 fkg cukrút, négy-öt 
mázsa gabonát és öt-hat ezer 
forint készpénzt kapok. A töb
bi szövetkezeti tagnqk is 'ha
sonló lesz a jövedelme. 

Két sínpáron négy-öt teher-
1 

Büszkék arra, hogy műhe
kocsi a vágányok mentén lyükben ismeretlen a vissza
emelők szerszámosládák, a térő javítás, hogy számos ne
kocsik ' között olajosruhás hézségeket küzdenek le önte
munkások, a háttérben a mű- vékenyen. A fahiányt példáu� 
hely földszintes épülete - ez úgy oldják meg, hogy a helyi 
a dombóvári fűtőház kocsija- fatelítő vállalat hulladékdesz
tntó műhelye. Egyhangúan káit válogatják ki és használ
peregnek az esőcseppek, 1assú ják fel, OH:3:1�ag�l _csavar
ezitálásukat alig érzi a látoga- kapcsokat, fűtes1 tomlok vas
tó, de a kocsikon dolg02ó szerelékeit készítik. 
lnunká:sokon t'nár átázott a ru- Az elmúlt negyedévben ez a 
ha, a javítóvágányok között kis műhely ahol mindössze 
tócsákban áll a víz. Most az huszonnyolc�n dolgoznak, 3620 
eső csak szitál, permetez, de kocsit javított meg. Volt ebmi lesz, ha szakad, záporozni ben futó- és időszakos javítás 
fog? és természetesen sokszáz apró 

vítják. Ez a módszer is jelen
tősen gyorsítja a munkát. A 
kocsiátrakás mindig körülmé
nyes. Van úgy, hogy 24 órába 
is be"etelik, amíg üres kocsit 
és átrakó munkásokat kapnak 
- így hát ennyit késik a tény
leges javítás elvégzése, arról 
nem is beszélve, hogy az átra
kott áru egy újabb kocsit fog
lal eL Sajnos, Dombóváron 
nincs kerékpár-süllyesztő. Ha 
volna, havonta még 12-14 
kocsival többet tudnának át
rakás né' kül javítani és szá
mos munka elvégzése is köny
nyebb lenne. 

A beszélgetés során ismét 
meggyőződtem arról, hogy az 
állam segítségével gyorsütem
ben fejlődnek a szövetikezetek, 
mind jobban élnek a dolgozó 
parasztok és ugyana'kkor egy
re több élelem jut a dolgoZÓk 
asztalára. 

Csomor Jánoo 
Szolnoki Járóműjavító 0V 

Minden árut elszállítani! -
ez a vasút legfontosabb 

fe:adata, minden vasutas be
csületbeli ügye. A minden áru 
elszállításának jelszava nem 
új a vasúton - mondhatják 
sokan -, hiszen amióta vasút 
a vasút, ez volt a feladata és 
nemcsak ősszel, hanem nyá
ron, tavasszal és télen is. Ez 
igaz, de kü:önböző körülmé
nyek között más és más fel
adatot jelent az áruk elszállí
tása. Mondhatjuk-e azt az év 
bármely más időszakában, 
hogy az átlagos kocsimegra
kás napi 14 OOO! Nem mond
hatjuk. Ilyen feladat előtt 
csak ősszel áll a vasút és 
tegyük mill1djárt hozzá, hogy 
nem is minden ősszel. Az idei 
őszi forgalom minden eddiigit 
fe1ülmúl, ott tartunk, hogy 
még a napi 14 OOO kocsi meg
rakása is kevés! 

A késői nyár késve érlelte 
meg a mezőgazdasági terméke
ket, elhúzódott a szállítások 
kezdetének időpontja. De a 
késői nyár, a jótékony és bő
séges eső más meg1epeté,;sel is 
szolgált. A szállítandó termés 
sok ezer tonnával több, mint 
amire az előzetes statisztika 
szerint számítottunk. 
A bőséges termés öröm az 

egész· ország számára, de 
a mi számunkra nemcsak örö
möt, hanem óriási felelősséget 
is jelent. Időben és gyorsan el 
kell szállítanunk ezt a várat
lan árutöbbletet, pedig e több
let nélkül is nagy erőfeszítést 
igényel az őszi forgalom. Ha 
csak a számokat néznénk, egy
szerü statisztikát állíthatnánk 
fel : amennyivel több az el
szállításra váró áru, arányo
san annyival több kocsit és 
mozdonyt kell a forgalom ren
delkezésére bocsátanunk. Nem 
kell bizonyítgatnunk azt, hogy 
erre nincs lehetőség. A me11-
.!év6 kocsi- és m-0zdonypark
kcl kell elvégPznünk a meg
nőve kedett szállítást, mégpe
dig maradéktalanul és gyo1-san 
úgy, ahogyan azt megigértük 
pártunknak és kormányunk
nak. 

Határ02ottan szembe kell 
szállnunk minden olyan nézet
tel, amely lekicsinyli az őszi 
feladatokat, ezért kell tagad
nunk minden olyan vé!e
ményt, hogy erőfeszítés nél
kül, hősi. kü7.delmes harc nél
kül is teljesíteni lehet a szál
lítási feladatokat! Erófe
szítő munkát, te:jes szívet és 
tudást, éjiel-nappali lankadat
lan küzdelmet, hétköznapokká 
tett ünnepeket követel tűlünk 
az az óriási felelősség, amelyet 
a szál1ítás ró ránk. A né-p
gaZdaság e<:-észének munkája 
függ tőlünk, vasutasoktól., s 
ha nem teljesítenénk mara
déktalanul feladatunkat, mél
tatlanná válnánk arra a sze
retetre és megbecsülésre, 
;,me"lyel népünk övez bennün
ket. 
A z elmúlt hetekben szá-

mos munkahóstett, több 
na<!yszerü eredmény született, 
különösen a kocsimegrakások
nál. Még sem lehetünk elége
dettek, mert a vasút egészé
nek kel! kiemelkedő ered
ményt elérnie. Megengedhetet
'enül magas a hálózatunkon 
lévő rakott kocsik száma. Ez 
a vasút egészének működését, 
elért eredményeit veszélyez
teti. Sürgősen csökkentenünk 
kell hálózatunkon a rakott ko
csikat, s ennek érdekében 
meg kell gyorsítanunk a kira-

Ezt kérdezzük Bánkii Ede javítás is. Különösen jó mun
elvtárstól, a kocsiszolgálat kát végeznek a kisorozás nél
vezetőjétől. küli javításoknál. A műhely 

A dombóvárl műhely jó 
eredményei nem véletlenül 
születtek. Olyan munkások 
vannak itt, akikkel joi?gal 
büszkélkedhet Bán.ki e'vtárs 
és Herke Ignác művezeti'\. 
Hosszú lenne valamennyiük 
nevét felsorolni, de mégis 
meg kell említeni Fábián Jó
zsef és Slavati István kocsila
katosokat. akik ha a helyzet 
és a m�,nka úgy kívánja, ak
kor túzikovácsok, hegesztők. 

Jó együthnúködéssel 
- Hát, dolgozunk, mit te- erre fekteti a fősúlyt, mert !gy 

hetnénk mást? - mondja a a kocsik a legrövidebb időre 
legtermészetesebben. - Kell, válnak ki a forgalomból. Szep... 
na.gyon keU a kocsi, most az tember hónapban 400 helyett 
ószí forgalomban, tudja ezt 639 teherkccsit javítottak e 
nálunk mindenki és eszerint módszerrel. 
dolgozik. Természetesen az 
idójárá.s nehezíti munkánkat, 
é& különösen az a bosszamtó. 
h0!7y a 'k,ét javítóváJgány föUi't 
építendő röp-tetőt csa.k ígérik 
évek Mz. 

Nirn:s visszatérő javítás 
Végigmegyünk a kocsimű

helyen: a tető nélküli javító
vágányok között, az eszter,::a-, 
�ovács- és az asztalosműhe
lven. Szűk a hely, a felszerelés 
tem a legjobb. Mé!(sem erről 
beszélnek a dolgozók, hanem 
krról, hogy mit tesznek az 
lszi forgalom sikeréért. 

Rakottan és kisorozás nélkül 

Minek köszönhetik ezeket az sőt még aszta'csok Js. I lyen 
e�edményeket? Elsősorban a munkaerő Farkas József asz-

, 
jó munkaszeremnek. Azt tart- talos is, akit röviden úgy le
ják a dolgozók : akkor dolgo- hetne jellemezni, hogy szfvvel
zunk jól, ha nem kerül be a lélekkel végzi minden felada
kocsi a műhelybe. Munkájuk- tát. Ez a kis ko"lektíva, bár 
kal bizonyítják, hogy szavaik többnyire a szabad ég alatt 
egyeznek tetteikkel. Ha egyet- dol<:ozik, nem ismer rossz 
Jen lehetőség kínálkozik, a ja- időt, nappalt és éjjelt, hétköz
vítást kisorozás nélkül v�g- napot és ünnepet, ha arról 
zik. Ha erre nincs mód és ra-

1 
van szó. hogy kocsit kell adni 

kott kocsi kerül a műhelybe, a forp,alomnak. Ugy dolgo.:
akkor is lehetőleg ell<erüllk az y,ak. p,ho<!V a7t a vasutasbecsu
átrakást, a kocsit rakottan ja- !�t megköveteli, 

Nylkos Pál forq.alml szolqálattavö brigádja a kocslmozqatásban 
elért 1 23, a meu,etrendszerintl vonatlndításnál 99,7 szá:talékos 

eredménnyel a NyUqati pá1yaudvar élenláról közé tartozik. 
(Kov,ca Géza felv.) 

kást. El kell érnünk, . hogy 
minden nap, tehát vasarnapo• 
kon és hétköznapokon egy
aránt a leadá:sos kocsikat a 
határ!dőn belül kirakjuk, hogy 
elegendő üres kocsi álljon 
rendelkezésünkre. A kereske
delmi szolgálat előtt ma nin0s 
fontcsabb feladat, mint a 
gyors, egyen·etes üt�mű k�
csikirakás megteremw.se. UJ• 
ból és újból el kell monda
nunk: a kocsi nem raktár, a 

kocsit nem pótolja a kocsiál• 
lás-:i>énz. 

De ahhoz, hogy a kocsit kl 
lehessen rakni előbb azt el 
kel! juttatni r�ndeltetési he: 
lyére. A vontatási és forgalmi 
szakosztá:ynak kell ehhez 
megteremtenie a feltételeket. 
Az elkövetkezendő hetekben 
nem lehet géphiány! Ez függ a 
forgalomtól is. Igaz, hogy a 
forgalmi szakszolgálat jó mun. 
kája mélyen a tavalyi a'á 
süllyesztette a vonatácsorgá. 
sokat. De most nem az ácsor• 
gások csökkentésére, han_:m 
az ácsorgások teljes megszun, 
tetésére van szükségünk. 11:s 
ez a feladat vár a forgr·mi 
dolgozókra a vonatravárások 
esetében is. Forgalmi dolgozók, 
minden erőtöket és tudásc,to • 
kat latbavetve, szűntessétek 
meg az ácsorgásokat és vonat• 
ravárásokat! 

A gyors e'.egyáramlás biz• 
tosítása azt követeli, 

hogy minden gép, minden ko-, 
csi állandóan üzemképes le
gyen. Az őszi forgalom ideje 
alatt még lejárt fővizsga miatt 
se legyen kocsi a műhelyek-. 
ben. A javításos gépeket is 
kocsikat, ha a szükség ?.rra 
kényszerít, akkor éjjel-nappal, 
sót vasárnap is javít7.Ili kell, 
Jelszó legyen minden vontatá• 
si mühelyben: minél előbb ki-< 
adni a gépeket, kocsikat, tö• 
kéletesen kijavítva, kifogásta• 
lan állapotban ! Ez nem kis 
feladat áldozatos munkát kö
vetel �inden dolgozótól. A 
párt az eddigiek során nem 
csalódott a mühelyek hős 
munkásaiban. Mutassuk meg� 
nincs olyan fel.a.dat, amelyet 
ne hajt:anánk végr,e, ha azt a; 
párt kéri tőlünk, ha azt az or-< 
szág érdeke követeli. 

Soha olyan szükség nem volt 
a szolgálati ágak töké: etes 
együttműködésére, mint nap
jainkban. Ma minden a jó 
együttműködéstől függ. A von
tatás, a forgalom, a kereske
delem munkáját teljes erejé
ve1 kell segítenie a pályafenn
tartásnak, valamint a távköz
lő- és biztosító-berendezési 
szakszolgálatnak. 

Még mindig magas hálóza
tunkon a lassújelek száma. 
Ismételten felül kell vizsgálni 
a Jassújeleket, azonnal meg 
kell szüntetni azok döntő 
többségét, s ahol ez nem lehet
séges, ott biztosítani kell a se
besség megemelését. Ne tür
jék pályamunkásaink most, 
amikor minden vonatnak vág
tatnia kell, a tízkilométeres 
.,sebe.sségge:" döcögő vonato
kat. Minden lassújel, meg
annyi szégyenfa - döntsük 
ki a szégyenfákat, hogy fel
emelt fejiel mondha.ssuk: a 
pályafenntartás dolgozóinak 
hibáiából egyetlen vonatnak 
sem 

0

kell cammognia! 
M inden hősi erőfeszítést 
-'- veszé'y fenyeget, ha 

nincs tökéletes távközlés. ha 
hibásak a biztosítóberendezé
sek. A megnövekedett, hatal
mas őszi forgalom biztonsága 
nyugszik a távközlő- és bizto
sító-berendezési szolgálat dol
goZÓinak vállán. Az elte:t évek 
során nem egyszer más orszá
gok vasutasai is me<(csodálták 
az ő lendületes, gvors és pon
tos muDJk:áiukat. Ezt a dicső
séget ikell most öreg'híteni ! 
Fel tehát a munkára. tökéle
tes karbantartással. az önmú
ködó térközbiztooító berende
zések gyors felszerelé<ével já
ruljatok hozzá az e""5.sz vasút 
munkájának sikeréhez! 

Valamennyi vasutas egysé
ges 'feladata, becsületbeli ügye 
az őszi forgalom lehonvolítá
sa. Csökkentsük hálózatunkon 
a rakott kocsik számát, bizto
sítsunk minél több üres ko
csit - ez most az őszi forga
lom sikerének kulcsa, ennek 
megva16sítására kell egysége
sen harcba induln11nk. hogy 
teliesítsük pártunknak és kor
mányunknak adott szqvunkat, 
hogy gvőz�lemre vigyük az 
ászi forgalmat. 
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Mellékvonalainkon 

Siófoktol - Kaposvarig 
A szakszervezeti választások első lépcsője 

a bizalmi választás 
Hol volt, hol nem volit, So- ágya.ld<al díszítsék, ti&tán 

I 
ve úgy dolgoz� hogy amint a 

1mogyországban., an111ak il> a tartsák. 61--essel megérkeztek az üres 
siófok-kaposvári vonalán vo!Jt S' , .  1 kocsik, 111égy óra múlva a 62-es-
egy Kötcse-Csicsalpuszta ellne- lO) ll ·• se! már küldték is vissza vala-

A közeledő szakszervezeti 
választások első aktusa a bi
zalmiak megválasztása lesz, 
majd azután kerül sor a több.i 
szervek újraválasztására A 
választásoknak ez a sorrendje 
;s mutatja, hogy a bizalmi
csoport munkája a szakszerve
zeti munka alappillére. A vá
lasztások előkészítése során te
hát megkülönböztetett gond
dal kell foglalkozni a bizal
miak újraválasztásával. 

ja a feladattervek, a vállalá- minden tagnak, az ideiglenes 
sol� jó teljesítését s ugyanak-

1 
tagsági könyvvel rendelkező

.


kor a százalékos te!jesitmé- nek is szavazati joga va,n. E1t 
n:vek növelésével a csoport- a jogot tagdí;lhátralék miatt 
tagckat anyagi előnyökhöz is sem lehet megvonni tőle, ha 
lhozzásegitL Vagy Szkala Pál, nem indult ellene fegyelmi el
Budapest Keleti-állomás egyik járás. Mégis helyes azonban, 
bizalm.ija, ak.i számontartja azt ha a választás előtt a bizal
is, mennyi szabadságidő jár miak, a műhelyb;zottságok, il
csoportja tagjainak, nyilván- letve az üzemi bizottságok el
tartja a rulhaviselési időket, l<enőrzik minden szervezett 
meggyőződik a bérek helyes dolgozó tagsági könyvét, hogy 
számfejtéséról, úgyhogy cso- rendesen fizeti-e a tagsági di

portjának tagja; "alóban min- jat vagy sem, és felszólítják 
clen kérdésben bizalmukra ér- a lhátra!ékosokat az alapsza
demesítik. bályol,ban megszabott kötele,;-

vezésű állomáskezelőség. Ezt a a vonal Siófok felőli első á'1:lo- mennyit megrakva. 
gyönyörű nevű kis állomást, máskezelösége. Napi két-három 
amely min�ha egyen€Sen az ősi kocsi zöldség-, gabonafeladása 
népmeséből lépett volna a mo- van ennek a csinos kis szo1gá
de1m !közlekedés szolgálatába, lati helynek. de csak egy cson
pár évvel ez.előtt a hozzátartozó kavá,gány ál:l Tendel.kezé:sére a 
ikö7lSéggel és pusztával együtt <rakodáshoz, �olatáshoz, ami azt 
Somogymeggyesne•k kereselte1- jelenti, ho,gy a vonatOlkat kézi
:ék el. De az idevalósiak a2lért erővel ke!J megtol.abni. Sok 
csak csicsali expressznek mond- fáradságos munikát ró ez az ál
ják az onnan felől közlekedő lomáskezelőre, meg a vonatok 
:vicinálist és az egész vonalon személyzetére. de még az idén 
rajtamaradt az elnevezés, a bekötik a csonkát a vonalba, 
vasutasok maguk között ma is ha meglesz hozzá a kitérő, s 
csicsali vo-n,alnak hívják a akkor köooyebben megy a 
siófok-kaposvári vOill·a�at. munka Sióju�Olll. 

Rá is ililiik ez a meseszerű 
név, mert olyan itt minden, 
min� a mesében. Kerek száz 
kilométeren, hegyes-völgyes, 
erdős, vadv.i,rágos tájoo kanya
rng a vonat. De úgy kanyarog, 
de úgy . : : hogy a masirrtisz,ta, 
ha nagyon k,ihajo1na, me,.,afog
ha'tná a saját vonatának a „far
kát". Több mint 350 kissugarú 
ív nyújtja száz kilométer hOSZ-
szúra a légvonalban majd fele_ 
annyj �ávolságú vonalat. Azt 
mondják, hogy valamikor, vagy 
fél évs,z.ázada, amikor a helyi
érdekűt építeni kezdték, a vas
úttársaság csak úgy !kapott en
gedélyt az építkezésre, ha leg
alább száz kilométer hosszú 
lesz a vonal. Ha csak ez kel
aett, hát addig tekergették a 
türelmes sínszálakat dombra 
föl, völgynek le, míg kilett a 
száz kiiométer. 

Ádándon, 
a vonal egyik legjelentősebb 
szo1gálati helyén már nem vár
já_. a helyzet ilyen Jzyors javu
lását, pedig rá.fém.e az állo
másra a bővítés. Napi 6-8 lko
cs.it, később még többet rak
nak (az elmúlt napokban 
már többször volt 14 is) 
s ehhez kicsi a terük. 
Az utasforgalom is erős, a vá
róterem ped.ig piciny. Belőle 
111yilik az egyetlen hivatali szo
ba, amely iroda, jegykiadó
helyiség egyszei1re. Ha a váró
terem :zsúfolt, s le,gtöbbszÖT az 
(ké:száz utas fordul meg itt 
naponta), a forgalm.i ,szolgálat
tevőnek művészet kime<runi, 
hogy fogadhassa a vonatot. A 
terv már elikészült, hogy új, 
tágasabb várótermet toldjanak 
az épülethez, s a!k;ko,r a jelenle
gi lesrz az ilroda. � mostan.i iro-

Képze1hetn.i, hogy iQyenfor- da pedig a főnök hivatal1i he
mán nem a legkedvezőbbek a ly.is.ége, Ez a terv azonban nem 
vonal Jejtviszonyai. A két leg- tetszik a dol,gozóknaik, mer� 
nagyobb emelkedőben, So- így az irodának nem lenne ab
mogym.eggyes-Karád és Kis- laka és villanyfénynél keJ1ene 
bárapáti-Felsőmocsolád közöt� beru1e dolgo:zmi. A pályafenn
példáu! csak tíz kocsit tudnak tartás praktikusabbnak és fő
vinni az itt rendszeresített leg olcsóbbnak találja, ha eme-
376-os gépek. vagyis úgy körül- lelet húznak az épület,re, ott 
belül 200-250 to11J11á:. A kedve- helyezik el a főnölti lalkást és 
zőbb terhelési sza'kaszokon a jelenleg.i földszinti főnöki la
?ii.égis él, terjed, Virágzik n. túl- ká.; feliszabadulna irodának. 
súlyos mozgalom! Igy tör be a ATl!nál i-nkább ez lenne � he
valóság a mesébe! Amely meg- lyes megoldás. mert a főnöki 
á!lapítással azt akarjuk érzé- lakásnak jelenleg nincsenek 
[teltetni, hogy ebben a mese- mellékhelyiségei, egy korhadt 
be!i !környezetben szinte a va·- deszkájú, roskatag, k.imustrált 
utasok is mesehősökké válnak. teherkocsi szolgál mosókony
Mert nem mesébe illően szép háu! és egyéb mellékhelyisé
dolosi-e. ho� a dolpoz6k ren- gül, csúfságára a csinos állo
geteg nehézség, a múlttól örö- másnak. 
költ technikai elmaradottság, Pedig Ujlaki. állomásfőnök és 
természeti akadály ellenéri, is dolgozói derekasan végzik 
szinte hiba nélkül, lángoló munl,ájukat. megérdemlik a 
vasutas-szívvel végzilk 1nwnká- -gondoskodást. Sok jó tüzifát el
jukat és fáradhatatlan11L szál- küldenek állomásukl'ól az or
lítják azt a sok-sdk gabonát, szá_g lakosságának. Aum:triába, 

gyümölcsöt, egyéb mezőgazda- CsehszJ!ovák.iába pedig gabonát 
exportálJnak. 

sági terményt és fát, amit az 
áldott dunántúli fö/,d bősége- Som-Nagyhereny, 
sen ont. á'llomáskezelősé�ek két főből 

Különösen derekas munkát áhl a S7iemelyzete. UgyalllC6alk 
, a'l'--a·s-kezel"''·, gabonát, tüzifát, bányafát rak. 

vége:zmek az "-'"' ""' de most elsősorban a cuko:riré-
akik legtöbbször egyedül. leg- páé a szó. Okirössrekerek hord
feljebb másod-, harmadma,guk- iák ide � répát a környékbeli 
kal látják el szolgálati helyük tsz-ekból. Sutyor Imre álllomás
m.inden gondját-baját. Még �ő és málházója augusztus-

. f t:i 1 i!Jke d · -- 1 b"l -ban 105 százalékn:a vállailita a a.rra is u • a � se, esu r 0• • rakodási idő� és 181 s'Zláza!ékl'a hogy lombos fáJk qrnzé. rege- teljesítette A feladási előirány-
111yes dombhajlatokba rejtet: 1 zatuk 23 ó�a volt, ám a szállít
csöppnyi állomásaikat virág- tató felekkel jó] együttműköd-

lI .OSZT/ÚY ] 

.._ Bandi! Itt valami tévedé• lesz. 

osztálll és mégis fapados. 
Ki van írva, hooy II. 

Tab 
a vonal legnagyobb á.JJomása. 
Ezenkívül még az a jelző kí
vánkozik hozzá, ho_ey „szű.k", 
fo,r_l!almához pedig az, hogy 
„erős". Az ehmúLt években srep 
fejlődésnek indult a lkö7.Ség, 
gépáhlomás, szülőotthon, bog
nár-kovács üzem épült, útfenn
tartó vállalat létesülit. meg
kezdte működését a Tengőd.i 
Allami Gazdaság, a téglagyár 
termelése is egyre nö. Az állo
más nem bővül� ezzel a.rán(Y
ban, pedi g szükséges lett volna. 
Jelenleg is rengeteg építőanyag 
érkezik. Napi 10-12 kocsi a 
leadás, ugyanainey.i a feladás. 
A négyvágányú, ötventenge
lyes, tizennégy fő személyzetű 
állomás csak nehezen tudja le
bonyolítani ezt a fo11galmat. 

Takács Is<tván állomás.főnök 
javaslatot adott be az igazga,tó
sághoz. hogy az I. vágányt 
hosszabbítsák meg csonkában. 
akkor ez a vágány mentesül a 
ra'kodás'.ól. ami most akadá
]yoo,a a forgalmat. A kocsitar
tó2lkodást így is 1 15, a ikocsiki
használást 101.  a ra,kodást 2ilfJ 
százalékra teljesítették. az 
utóbbi: tehát élüzem..."Zint fö
lött. Pár hete megoldódott leg

A bizalmi megválasztása -
mint általában az egész szak
szervezeti választás - nem le
het öncélú. A bizalm.i szemé
lyében olyan elvtársnak kell 
a csoport élén állnia, aki mun
kájával. példamutatásával, 
szervezőkészségével friss vért, 
rióvekvő lendületet visz a cso
port munkájába. Nagyon sok 
tapasztalat és példa bizonyít
ja, !hogy a feladatát átérző 
sz!.kszervezeti bizalm.i a szó 
legkifejezőbb értelmében pat
ronálója csoportjának. 

Mezőhegyes állomáson pél
dául Sárdi Sándor, a kereske
delmi dolgozók bizalmija m.in
dennap foglalkoz.ik a munka
versennyel, buzdítja csoportjá
nak tagja.it s ezzel előmozdít-

A feladatát komolyan érte!- ségfé'.ik teljesítésére. 

mezö szakszervezeti bizalm.i A bizalmi személyére tett 
mindenben hasznára alkar vál- javaslatokat a csoport meg\"i
nl dolgozó társa.inak, ezért tatja, majd nyílt szavazással 
csoporttagjaina:k szak:mai ne- megválasztja az új bizalmit. 
velésével is Lelkiismeretesen H;o.sonló módon választják meg 
törődik, hozzásegíti őket tecN- a csoport társadalmi munka
nikai tudásuk fejlesztéséhez. védelmi felügyelőjét és a tá,� 
kutatja és hasznosítja az új s'-!dalom biztosítási küldöttet is. 

technikai módszereket, ame- A szakszervezet üzemi és te� 
lyek könnyebbé, termeléke- rületi szerveibe - telhát a mü
nyebbé teszik a munkát. hely- és üzemi biwttságba. to

Igen fontos, !hogy a csoport 
tagja.i jóelőre értesüljenek a 
választó csoportértekezlet ösz
szehívásának időpontjáról, na
pirendjéről, hogy elő tudjanak 
készülni a bizalmi munkájá
nak értékelésére, 

Hogyan választjuk a bizalmit ? 
nagyobb problémájuk. a vízda- A bizalmi csoportérlekezle- megvitatja a besmmolót és 
ru kérdése. Az. eddigi pulzn- tet a mühelybizottság, vagy dönt a bizalm.i, valam.int - a 
méteres darut átszerelték vil- a410l ilyen nincsen, olt az üze- tíz főnél nagyobb csoportoknál 
lanymo'.orosra, s a vízvétele- mi bizottság hív_ia össze. A vá- - a társadalmi aktivisták (tár
zés az eddigi 40 pe,-c helyett laszlást a műhelybizottság, il- sadalombiztosítási megbíwtt, 
most má,· 5 pe·rc alatt megtör- letve az üzemi bizottság egyik munkavédelmi felügyelő) fel
ténik. Ez megkönnyíti az ál!o- tagja vezeti. A gyűlésen a bi-

, 

mentéséről. 
más munkáját. zalmi beszámol a saját és a Uj bizalmit a csoport bár-

(Folytatj�k.) 1 v?lasztott )á:s�dalmi aklivis- melyik tagja jav�lhat,_ mert 
Szasz Ferenc lak munkaJarol. A csoport a szak.szervezeti valaszta.sokon 

" ábbá a területi bizottságokba 
-- legalább egyévi tagsággal 
rendelkezők választhatók. A 
szakszervezeti csoport társa
dalm.i munkavédelmi felügye
lőjének és a társadalombiztosL 
tási 'küldöttnek nem kell egy
éves tagsággal rendelkeznie. 
Nem szükséges, hogy egyéves 
t&gsága legyen a bizalminak 
sem, bár helyes, ha a csoport 
olyan dolgozót választ bizalmi
nak, akinek már tapasztalata 
is van a szakszervezeti munká
ban. 

A csopo1i.érlekezletről jegJ/,
ziíkönyvet kell felvenni. A vá� 
lasztást a mühelybizottság. H
letve ahol i lyen nincs, ott az 
üzemi bizottság !hagyja jóvá. 

„Kis Ferencvárost" építenek a föld alatt a pécsi TBKE dolgozói 
A pécsi TBKE a legkövetke

zetesebb szolgálati helyek egyi
ke: kitartóan ragaszkodik az 
élüzem címhez. A múlt esz
tendő harmadik. negyedik és 
az idei év első, második ne
gyedévében folyamatosan úgy 
dolgozott. hogy nem tudták 
tőle f'lhódítani ezt a k.itüntetést 
s jelenleg is fennen lobogtatja 
a miniszter és a szakszervezet 
vándorzászlaját, 

Ugy is mondhatnánk: 
pillanatnyilag még miénk a 
zászló . .  , jegyzi meg eltűnőd
ve, gondterhelt arccal Farkas 
József elvtárs. szolgálati fő
nök. 

- Csak nem akarnak túl
adni TO,jta, Farkas elvtárs? ,,_ 
kérdezzük. megütközve. 

- Dehogy akarunk, ell.enke
zől.eg, minden törekvésünk az, 
hogy mRgtartsuk. A harmadil, 
negyedévben is valamennyi 
pontban teljesítettük az él
üzemszintet, csak . : : A téli 
védőruhákra többet költöttünk 
az előirányzott összegnél s le
het, hogy ez a túllépés elüt 
bennünket az önköltségcsök
kentési versenytényező telje
sítésétől. Lehet, de még nem 
biztos. Mindenesetre gondos
kodtunk elegendő mennvISe
gű gumicsizmáról, esőköpeny
ről. prémes sapkáról. hogy 
dolgozóink télben-fagyban. 
esőben-hóban ki tudjanak 
menni a vonalra hibaelhárí
tásra, egészségük veszélyezte
tése nélkül. Véleményünk sze
rint ez a legfontosabb, h.iszen 
előfeltétele a zavartalan, biz
tonság05 téli forgalomnak. 
Persze, a költségtúllépésbe 
sem nyugszunk bele s az 

augusztusi önköltségcsökken
t.ési lemaradást (110 százalék 
helyett 99.5 százalékra teljesí
tettük), szeptemberben úgy 
akarjuk pótolni hogy 127 szá
zalékra emeljük a költséamea
takarítást. Bízunk benne. ho_E(? 
sikeriil és aldrnr ötödször is 
élüzem leszünk. 

,,Kis Ferencváros" 
a föld alatt 

Ha a lelkes, fáradtságot nem 
ismerő, nag_y szaktudással vég
zett munkát nézzük. amely a 
főnökségen, a műhelyekben és 
kint a iszakaswkon folyik. mi 
sem kételkedünk ebben. Pedig 
sokféle és rendkívül bonyolult 
ez a munka. Itt van például a 
legnehezebb és legbonyolul
tabb: Koml.ó-altárón a közpon
ti irányítású biztosítóberende
zés szerelése. Azért nem könv
nyű ez. mert a föld alatt, bá
nyászlámpák fényénél. az ál
landóan iövő-menő bányavas
út szerelvényei elől mindunta-

lan búvólyukakba húzódva 
kell végezni. Sose csináltak 
még .ilyent a pécsi TBKE dol
gozó.i. de iól feltaláliák magu
kat a szokatlan munkahelyen 
és gyorsan haladnak a szere
léssel. Nem hiába küldték ide 
a legjobb szakaszokról össze
válogatott legénységet. Faragó 
József. a siófoki 210-es szakasz 

gányfoglaltságot, meggyorsít
ja a forgalmat és mentesíti a 
kötélpályát, tehát fokozza a 
termelést. Nagyon büszkék er
re a munkára valamennyien 
és gyakran mondogatják, hogy 
valóságos „kis Ferencvárost" 
építenek a föld alatt, 

És a föld felet t ?  
k.itűnő műszerésze vezeti a A föld felett .is sok fon
nagy felelősséget. alaP<>s szak- tos feladatot hajtanak végre. 
tudást kívánó kétmilliós mun- Magyarszék-Sikondán előjel
kát, mégpedig egyszerű mű- zős karos védőjelzőre szerelik 
szerész létére kifogástalanul. át a jelzőberendezést. A 
Ott van a csoportban Oszlár dombóvári 203-as és 206-os 
István, a 211-es ba.latonszeme- blokkmesteri szakasz dolgo
si szakaszról, Odo-r István, a zói végzik ezt a munkát vál-
209-es és Keresztes Lajos a !alva, hogy a december 31-i 
210-es siófok.i szakaszról. határidőt elől'ehozzá.k novem
Mindhárman sztahanovisták ber 15-re. S01nogyszob állomá
és szenvedélyes szerelmesei son három darab háromkarú 
szakmájuknak. Ők ragadják jelző kicserélése. Kaposváron 
magukkal pompás teljesítmé- pedig egy darab háromkarú 
nyekre a 1 5  tagú csoportot. jelző és négy váltó cserélése 
Otkilométeres alagútban do!- folyik. Bátaszélcen 1 1  kitérőt 
gaznak. három pályaudvaron már kicseréltek, kampózáras 
kell felszerelniök a b.iztosító- váltókat raktak be helyette. 
berendezést, amely jelz.i a vá- Több más állomáson is vé-

geztek vállócserét, Sztálinvá
rosban ped.ig tolatási jelzőt ké� 
szítenek és ezzel kapcsolatban 
az egész villamosberendezést 
átszerelik. 

Igyekeznek gyorsan, jól dol• 
gozni, hogy mire beköszönt a 
tél, az egész igazga !óság terü
letén rendben legyenek a táv� 
közlő meg a biztosítóberende
zések és az .időjárás viszon• 
tagságai közepette se fordulja. 
nak elő zavarok. Nem is lenne 
semmi baj, csak az igazgató
sáa II. osztályától szeretnének 
több segítséget. Tamásiban a 
Polacsek-féle berendezést már 
régen felszerelték volna. ha a 
pályafenntartás idejére elké
szül az épülettel. Szigetvár 
jelzőberendezésének átalakí
tása is egy esztendeje kész 
lehetne. de a pályafenntartás 
csak most fejezte be annyira a 
mun'l:át, hogy a biztosítóberen
dezés üzembehelyezésére sor 
kerülhet. Év végére azonban 
ezekkel is elkészülnek a pécsi 
1'BKE dolgozói. 

A technika fejlesztése körültekintő munkát követel 
A szak.szervezet elnöksége a üzem.i bizottsági ülésen, osz

napokban megtárgyalta, hogy tályonkénti nagyaktíván, azt 
m.ilyen eredményeket ért el a követően pedig műhelybizott
Szolnok:i Járómüjavító üzemi sági, biza1mi- és csoportérteVál!alat a techn.ika fejlesztése kezleteken. Emellett osztályonterén. 

A Járóműjavítóban több ként műszak.i konferenc.iákat 
é1•tekezlet is foglalkozott a is tartottak. A vita e-redmé
technika fejlesztésének fel- nyességét bizonyítja, hogy a 
adatával. Megtárgyalták ki- dolgozok a különböző érte'k.ez-
bővített pártbizottsági és leteken 340 javaslatot tetteik. 

Szeleskörú sz akmai oktalast 
A technika fejlesztésének 

három fó feltétele van : fo/koz
ni a szakoktatás színvonalát, 
fejleszteni az újítómozgalmat 
és megszilárdítani a technoló
giai, valamiint a mun'kafegyel
met. 

A Járóműjavítóban ez ideig 
elhanyagolták a szakoktatást, 
nem magyarázták a dolgozók
nak az új teclhnika elsajátítá
sának jelentőségét, kevés gon
dot fordítottak a műszaki kö
rök szervezésére, sztahanovis
ta iskolákra, a műszaki pro
pagandára, a tapasztalatcse
rékre, a fiatal szakmunkások 
nevelésére. 

hónapban egy műszak.i elő
adást tartanak. 

Az újítómozgalom fejlesz
tése érdekében felülvizsgál
ták a SZUÉB munkáját és 
újítóankétot tartottaik.. Jelentős 
változást vezettek be az újítá
sok elbírálásánál. A szeptem
berben beadott javaslatdk.at 
már közös műszaki-gazdasági 
bizottság vizsgálta felül és 
állapította meg azok bevezeté
sének lehetőségeit. Ez a bizott
ság segítséget nyújt a dolgozók 
javaslatainak elkészítéséhez .is. 
Ez tette lehetővé, hogy Tóth 
M. János ki tudta dolgozni 
a lökőrúd acéLgyűrű'kből kieső 
hulladék felhasználásának ter
vét. 

technológiai fegyelemre vonat• 
kozó rendeleteket. 

A jelentés alapján az elnök
ség megállapította, hogy a tett 
inMzkedések csak kezdeti lé
péseknek tekinthetők. Kevés 
még a konkrét eredmény, s 
legtöbb kérdésben csak tervei 
vannak a Járóműjavítónak, 
Nincsenek kellően kiaknázva 
a meglévő Lehetőségek. A szak
oktatás megjavítása sincs biz
tos alapokra helyezve: nem 
mérték fel a dolgozók iskola.i 
és szakmai képzettségét, amely 
alapja a reális oktatási terv 
elkészítésének. Nincs megfele
lően biztosítva a fiatal szak• 
munkások pah·onálása sem. 

Az újítómozgalom fejlesztése 
megköveteli, hocy felmérjék : 
az e lfogadott újitá �ok k.özül 
hányat vezettek be és azt mi
lyen széles körben terjesztet
ték el. 

A technika fejlesztése nem 
kampányfela<!at, hosszú. türel
mes, körültekintő munkát kö
vetel. Vegyenek igénvbe min• 
den rendelkezésre álló esz
közt. Tartsanak ankétokat, ta• 
nácskozásokat, szervezzenek 
műszaki tanácsadó szolgáLatot Az elmaradás felszámolásá

ra még ebben az esztendőben 
öt különböző szalktanfolyamot 
szerveznelk a kazán- és tűz.i
kovácsok, a villanylhegesztők 
mint sztahanovista iskolát. 
logaritmus számítási-, szám
viteli- és szakrajz-tanfolyamot 
indítanak. Ezenkívül minden 

Szigorí.í és vonják be a munkába á 
kuUúríntézményeket is. Ren' technológiai fegyelmet dezzenek propagandak1állítá' 

A Járóműjavítóban még gya- sokat, filmbemutatókat, hasz• 
kori a technológia.i fegyelem nálják fel a könyvt&rakat, á 
megsértése. Az üzemi bizottság megjelenő brosúrákat röplapoJ 
és a vállalatvezetőség most kat, az üzemi fa!iúis · got és a:i 
közösen felülvizsgálta, hogyan 

I üzemi sajtót a tech ikai szín1 

tartják be az eddig kiadott vonal emelésére, 
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V I TA :  Ankét a gazdaságos mozdonyfűtésről 
A vasutasok szakszervezete 

i, a Közlekedés- és Közleke
déstudományi Egyesület a na
pokban második közös ankétját 
rendezte. A tedhnika fejleszté
sének jegyében ezúttal a gaz
r14ságos mozdonytüzelés kér
déseinek tárgyalása került sor
ra a szakszervezetben. 

oktatókat. utazó mozdonyfel
vigyázókat. utaz6 fűtő-oktató
kat. mozdonyvezetóket. fútóket, 
OB-funkcionáriusokat, hogy 
belhatóan vitassák meg a gaz
daságos mozdonytüzelés kérdé
sét és ezzel is segítsenek meg
valósítani a SZOT VII. teljes 
ülésének a technika fejleszté
sére, a takarékosságra vonat
kozó határozatát, 

kapom.oki keverési eljárást. 
Tárnoki elvtárs (Veszprém
külsó) tielytelenítette, hogy a 
pakuratüzelésű gépeken a fű
tők nagyobb prémiumot kap
nak, mint a széntüzelésűeken. 
Kérte, hogy az egylapátos tü
zeléshez szerkesszenek pedálos 
tüzelóajtót csehszlovák mintá
ra. 

Miért kell szervezett dolgozónak lenni ? 

Fele'ki Pál elvtárs, a szak
szervezet titkára fellhívta az 
ankéton megjelent vontatási 

A tüzelés öt irányelve 

Idén is megtakarítjuk 
a 100 OOO tonnat ! 

Nem a „Szocial.ista Vas
útért" augusztus 29-i cikkében 
találkoztam elóször azzal a 
kérdéssel, hegy miért kell szer
vezett dolgozónak lenni? Min
dennapi munkánk során is sok 
szó esik erről, úgy hogy a lap 
igen hasznos feladatot te' jesít 
akkor, amikor minden oldalról 
megvilágítja a kérdést. Ehhez 
szeretnék hozZáj árulni én is 
néhány, jobbára olyan szem
ponttal, amilyennel a vitain
dító cikk és az eddigi hozzá
szólások kevésbé fog1alkoztak. 

A vitaindító elóadást Körösi 
Gábor elvtárs, mt'.íszaki fótaná
a;os, a 7/A. osztály oktatási cso
portjának vezetóje tartotta. 
Elsósorban arra hívta fel a fi
gyelmet, hogy állandóan tanul
mányozni kell, milyen az egyes 
szénfajták égési tulajdonsága. 
A vasút sokféle szenet kap. A 
fútéJházak feladata a legjobb 
szénkeverékek megállapítása. 
A mozdonyvezetá.k és fűtők ál
landóan vegyene'k. részt a !keve
rékeik összeállításában, hiszen 
ök dolgoznak a szénnel, ók tud
ják legjobban. mire van szük
ségük ahhoz. hogy a gépból a 

legjobb teljesítményt a leg
gazdaságosabban hozZák ki. 

Kőrösi elvtárs öt pontba fog
lalta a gazdaságos mozdony
tüzelés feltételeit. 1. Az eló�
szltés. Ez már a széntéren, a 
buktatókban kezdódik s leglé
nyegesebb része a nedvesítés. 
A nedvesítés tulajdonképpen 

· hőveszteséget okoz. de biztosít
ja a szén illóanyagainak töké
letesebb elégetését. lgy amit 
elvesztünk a réven, duplán 
megnyerjük a vámon. 2. Al-
1andó maga.s hófdk a. tűztérben, 
amit egyenletes tüzeléssel, 
mindig a kelló pillanatban való 
rádobással kell elérni. 3. Ele
gendó levegó. Feltétele a fúvó 
jó beállítása. Ennek fontossá
gát nem lehet eléggé hangoz
tatni. A jó fúvóbeállításra ma 
már tökéletes készülék van, a. 
Harmati-Berezna.i-féle kiöm
lő-szabályozó. A dolgozók el
lenőrizzék, lhogy ezzel történik.
e fútéilházuknál a kónusz-beál-
lítás. 4. A levegó és a. füstgázdk 
1Mgfeleló keverése. Kényszerí
teni kell a füstgázokat, ,hogy 
minél tovább maradjanak a 
tűztérben és tökéletesen elég
jenek. Ezt lángbolt beépítésé_ 
vel lehet elősegíteni. Még ma 
is vannak fűtóházak, ahol nin
csenek tisztában a lángbolt je
lentőségével. Az egri fútó
h.ázban például a legutóbbi 
ellenőrzés aDka.Lmával egyetLen 
gépben sem volt lángbolt. Or
s1,ágosan mintegy száz moz
donyból hiányzik ez a !hőtároló 
berendezés ami egy év alatt 
körülbelül 12 OOO tonna szén-
1;eszteséget jelent. Sürgósen be 

kell építeni a lángboltot min
den mozdonyba, de nem akár
milyen lángboltot, hanem o:yan 
hosszút, hogy a tüzirácsok felét 
takarja és jó vastag legyen. 5. 
A jól �pzett fű.tő. Az állandó 
elméleti és gyakorlati képzés 
fontosságát !hangoztatta az elő
adó, beszélt az egy lapátos tüze_ 
lés fontosságáról, részletesen 
imnertette a tűztisziítás mód
jait, majd a fűtők és a moz
donyvezetók együttműködésé. 
rcl! szólva, hangoztatta: a fűtő 
gondoskodjék arról, hogy a 
mozdonyvezetónek állandóan 

legyen elegendő góze, a moz
donyvezetó pedig vigyázzon, 
hogy a fútó által kemény munkával megtermelt gózt el ne 
pazarolja. 

Ne01 01indennek 
a sz,!{n az oka 

Zólyomi Ernó (miskolci fű
tóház) azokat bírálta, akik ál
landóan a rossz szénre hivat
koznak. Csonka János (szegedi 
igazgatóság) azokat a moz- Pártunk Központi Vezetősé
donyvezetóket kritizálta, akik gének határozatait úgy tudjuk 
eltűrik, ha fútőjük rosszul tü- tervszerűen végrehajtani, ha 
zel. A mozdonyvezetónek nem a.z egész munkásosztál11 sze1<
szabad magára hagynia a fű- vezetten mozgatható és eqy 
tőt és nem nézheti el, ha rosz- emberként áll a program vég-

Balázs Ferenc, a ferencvá- szul forgatja a lapátot. Kiss rehajtásának szolgálatában. A 
rosi fút&ház munkaérdemren- János (budapesti igazgatóság) munkásosztály soraiba állan
des mozdonyvezetője szólalt kifogásolta, hogy nincs min- dóan özönlenek a mezőgazda
fel elsőnek. Vitába szállt az den gép ellátva elegendó ttizi sági dolgozók, valamint polgári 
előadónak azzal a megállapítá- szerszámmal. A légcsappan- elemek, tehát a munkásosztály sával, hogy a gyorsvonati gé- tyúk állapota általában rossz. állandóan növekszik lét•zámpeknek kell juttatni a jóminő- A 411-eseknél például a lé{(- ban. szervezettsége pedig a ségű szenet. a tehervonatok- csappantyúk kezelése majd- felhígulás miatt gvengébb les�. nak pedig a gyengébbet. Ta- nem Ismeretlen. A sok nehéz- Azért kell a szakszervezetbe pasztalata szerint a szén elégé- ség ellenére a. vontatási dal- bet•onni a munká.sosztál11 so�éhcz a vonat sebessége adja gozók igérik, hogy a.z idén is raiba. !Honnan bekerii1� dolnoa legjobb levegókeverést. A megtakarítják a. százezer ton- z6ka.t, horry a munkáso'1Ztálygi1orsvonatná1 tehát a jobb Le- na szenet. Lantos elvtárs hoz hú, dP mén nem eléq ön,.. vegókeverés következtében a (Déli fútóház) arról beszélt, tudatos dolpoz61c rétegét ne-gyenge szén is tökéletesebben hogy nincs elegendó szakira- 1,ezhessük, aktath-r�suk, bevonel€g, mint a lényegesen Ias- dalom a. gazdaságos mozdony- hasmk a. munkm•ersenybe. súbbjára.tú tehervona.toknál. tüzelés1'ól. e?enkíviíl " pol <?ári elemek tPEzért inkább a. tehervonatok A felszólalóknak Körösi elv- vt<keny�égét figyelemmel kíszorulna.'k rá a. jobb szénre. Ró-

, 
társ adta meg a választ, majd sérhes<ük. A uárt á!tal kitűzsahegyi Ferenc (Keleti-fűtó- Feleki elvtárs zárószavában z.ött célokat elhni " ez?el bi7-báz) azt javasolta, hogy a tűz- azt a t anulságot vonta le, 

kezelési vizsgát szigorítsák meg hogy a hasonló ankétokra a to-;ítanl " dolgozók towlbbi 
€S versenyszerűen rendezzék jövóben több idót kell fordí- f�lemelkeclé<ét csak egv,sé�,,�. 
meg a fűtök között. Retek Sán- tani, hogy ne kelljen a fel- erő�, öntudatos munkásosztá Y
dor (Kiskunhalas) szóvátette, szólalások számát korlátozni. lyal lehet. 
hogy a nyáron sokszor a leg- A szakszervezet mindent elkö- Szerve?ett  dolPozónak l<ell 
finomabb komlói szenet kellett vet, hogy a szakirodalom- lenni azért is, hozy a szok
eltüzelniök, mert nem érkezett hiányt pótolják. A művelódési survPzet töm""'leiben megnö
a keveréshez gyengébb minó- otthonok könyvtárainak béivl- 1>eked1•e, palitikn;lag és gcz
ségű szén. Baj az is, hogy a teniök kell a szakkönyv-álla- tla.ságilaq erósödve még jobpakurakeverékek nem egyfor- mányt. A gazdaságos moz- ban eLepet tud1cn tenn.i azok• mák. A nagykapornoki keve- donytüzelés eszmecseréjét 

I 
n,ak a fel,a,d,a,toknak. amelyeket rék kitűnően bevált. Vezessék igazgatóságonként is megren- .,ártunk é� kormányunk rábe Zalaegerszegen iS a. na.gy- dezik. bízott. Azért kell szakszerve-

Miért egyenetlen a rakodási idő tel iesítése 
Óbuda-Gázgyárná 1 ?  

Lehet, hogy udvariatlannak 
tűntünk Sza.mosfalvi Péte-r 

elvtárs, állomásfónökhelyettes 
szemében, amikor Óbuda-gáz
gyári látogatásunk alkalmával 
kitértünk ajánlata elöl és nem 
mentünk fel a gyár középkori 
erődítményre emlékeztetó tor
nyába. 

- A toronyból át lehet te

vannak ugyan hibák az együtt
működésben is, a kocsik kira
kásánál is, de ezek a hibák 
közelról nézve sem olyan sú
lyosak, hogy jobb szervezett
séggel, alaposabb meggyőzó 
munkával ne lehetne legyőzni 
óket. 

Alaposabb ellenönist ! 
kinteni a gyár egész életét - A gyár teli van panasszal a 
mondotta Szamosfalvi elvtárs. háromórás kirakási idó miatt, Mi azonban úgy gondoltuk, hivatkoznak a buktatók kis hogy a „madártávlat" egyúttal teljesítóképességére, az egye,,megszépító messzzséget'' is netlenül érkezó rakott ele
,ielent, s bennünket a gázgyár gyekre, a grafikonszerinti ki
kétségtelenül érdekes munká- szolgálás be nem tartására., a 
ja helyett inkább a vasút mun- beál!itó vonatok 5-6 órás ké
kája érdekelt, mégpedig nem sésére. Az állomás ugyanakkor 
a toronyból, hanem közvetlen - véleményünk szerint - nem 
közelról. És még közelebbről igyekszik teljes súllyal meg
az, hogy a gyár és az állomás magyarázni a kirakások gyor
együttműköoése hogyan segíti s!tásánant fontooságát. 
a gyors kocsifordulót. 

1 
_ Sokat harcolunk a be-Mindenekelótt állapítsuk 

adott kocsikért, különösen az meg tárgy1la�osan, hogy nem idegen kocsik gyors visszaadálett volna szukség a „meg- sáért _ mondotta egybehangszépító messzeségre" - mert zóan Fekete Sándor forgalrfii 

létszáma (mindössze hét fő), 
az állomás dolgozóinak 24-24 
órás beosztása, a két fóvel dol
gozó „brigádok" sokirányú el
foglaltsága nemigen enged idót 
mélyrehatóbb komplex tárgya
lásokra. Ezenkívül az állomás 
idejéből és erejéból sokat el
vesznek a vonali állomásokkal 
folytatott, legtöbbször jogos vi
ták. Óbuda. állomás például 
sokszor csak hosszas huza
vonával engedi a vonalra a 

gázgyári vonatokat, Rákosren
dező pálya.udvar legtöbbször 
csak nagy késéssel enged gé
pet Óbuda-Gázgyár vo
natjaihoz, amelyek 8-10 órát 
várnak továbbításra. 

Az állomás a nagyobb 
téli forgalomban több segítsé
get vár a. vonali állomásoktól, 
viszont sürgós feladatának kell 
tekintenie, hogy alaposan fel
frissítse komplexbrigád-szer
zódését a gyárral, esetleg új 
szerződést kössön a j6 és rassz 
ta.pa.szta.la.tok mérlegelésével. 

-~~�~�~�~�~��~~�-���-~��-~� szolgálattevő és Dajka Sándor 

zetl tagnak lenni, hogy a szak- jukban, továbbá anyagi & jogi 
szervezetben, mint a kommu- támogatást is biztosít tagjai 
nizmus elóiskolájában az arra számára. 
rátermett és érdemes elvtár- úgy érzem, befejezésül szólsakat pártunk, kormányunk, nom kel l  még a párttagok 
hazánk iránti hűségre és sze- példa.mutatá.sár6!. Elsósorban retetre tanítsuk, hogy kivá- ók mutassák meg és példájuk,,, laszthassuk a mozgalmi és ka.l gyózzélc meg a még szergazdasági -funkcióra alkalmas vezetlen dolgozókat a szak.,z,er. kádereket. vezeti tagság fontosságáról. 

Egyik igen fontos szempont üzemünkben még vannak 
az, ho:iy a nem szervezett dol- olyan párttagok, sót funkcio
gozók kerülnek legkönnyebben náriusok, akik lebecsülik a 
az ellenség uszályába. s mivel szakszervezet szerepét, nem 
nincs megfeleló öntudatuk, tagjai a szakszervezetnek. A 
könnven vétenek önma�k, pártszervezetek hatha�ósabb 
családjuk. 5Őt az egész társa- 1 támogatására van szukség, 
dalom erdekei e'len. A szak- hogy szervezési munkánk.
szervezet tehát a neveló mun- ban több segítséget kapjunk a 
kában is segítségére van a kommunistáktól. 
dol{(ozóknak, de ugyanígy Farkas Kálmán 'OB-elnök, szakvonali munkájukban és Nyugati Müs:oakt Kocslszol.l(álatl 
minden ügyes-bajos problémá- Főnökség 

Az őszi forgalom sikeréért 

• 

zslqmond András, Délt pályauvar térfelvlqyáz6Ja Jó munkával 
seqltl az 6szi forgalmi feladatok 

(���'ts
a

�!�t,felv.) 

A szegedi igazgatóság eredményei 
az összekapcsolt mozgalomban 

Igazgatóságunk t erületén az 
összekapcsolt mozgalomban 
havonta 240-250 túlsúlyos vo
nat közlekedilt 46-48 OOO ton
na túlsúllyal. Ezzel körülbelül 
220 OOO forint megtakarítást 
érünk el havonként. 

Igazgatóságunk forgalmi, 
vontatási és kereskedelmi dol
gozói azonban tudják, hogy az 
előttük álló feladatok véghez
viteléhez még nagyobb erőfe
szítésre. van szükség, ezért no
vember 7. tiszteletére vállal
ták, hogy a.z eddig elért 92 

százalékos eredményt 95 száza
lékra emelik. Ezért csökken
tik a gépmenetek számát, ja
vítják a vonatok menetrend
szerinti indítását és közleked
tetését. megrövidítik a kocsi
forduló időt. A 95 százalékos 
célkitűzés nem lebecsülendö. 
mert tervszámcinlt igen maga
sak. A mi célunk nem is le
hetett vz, hogy a célkitűzést 
már az elsJ hónapokban túllel
jesítsük, hanem az, hogy ha 
már teljesítettük a célkitűzést, 
akkor népgazdaságunk olyan 
megtakarítást nyerjen, amely-

re valamennyi szegedi igazga,,i 
tósági vasutas büszke lehet. 

Lehet, hogy mi a közeljövő
ben sem tudunk 95 százalék• 
nál jobb eredményt elérni, de 
ez a 95 százalék a. múlthoz ví• 
szonyitva. feltétlenül nagy ja.. 
vulást jelent. Kérjük, hogy így 
vizsgálják ezt az eredmén� 
Az elózó év azonos idószaká• 
hoz viszonyítva az egy moz
donyra esö teljesítmény Békés. 
csabán 28,5, Szegeden 25,1 szá• 
zalékkal emelkedett. Az össze• 
kapcsolt mozgalom bevezetése 
óta a géprevárások csaknem 
egészen megszűntek. Az átla.• 
gos terhelés 63 tonnával emel◄ 
kedett. Mozdonyállagunk nem 
változott és annak ellenére, 
hogy teherelegyünk a múlt évi 
hasonló idószakhoz viszonyít
,·a 300 OOO százelegytonnakilo
méterrel emelkedett, zökkenő 
nem volt az elegytovábbítás• 
ban. 

A mozgalom napról napra 
(ejlődilc igazgatóságunk terű• 
!etén . .  

Török Józsel, 
szegedi igazgatóság, 
munkaügyi osztály 

Houászólás az igazgatósá3ok versenyéhez 
váltókezelő, vonatátvevó, de a 

látogatás után úzy gondoljuk, 
hogy ezt a harcot inkább csak 
érdeklődésnek nevezhetjük: az 
állomás vonatátvevóje meg
kérdezi a gyári vonatátvevó

Így dolgozott hat vasutasbrigád 
a nógrádkövesdi Állam,i Gazdaságban Az igazgatóságok versenyé

nek augusztusi eredménye az 
elózó hónapokhoz képest je
lentős változásokat hozott. Az 
eredményból az látszik, J-,o;<-r 
a verseny kezd é lesedni. ,\ 
szombathelyi igazgatóság 77 
J)Ollljával er.5.sen elhúzott a 

második debreceni igazgató-
6á.gtól. amelynek 64 pontja 
van. A középső mezónyben 
S2eged 63, Miskolc 62 pontjá 
val erósen tömörül. A 49 pon-

' to.s Pécs és a 42 pontos Buda
pest alapos,m lemaradt a töb
bitől. Ennek ellenére megál la
pítható, hogy az igazgatósá
gok a teljesítmények tekinte
tében közeledtek egymáshoz, 
ami annak tulajdonítható, hogy 
a szakosztályok kezdenek tö
rődni ezzel a sokáig elhanya
golt versennyel. 

11:;ipen ezért fel akarom hív
lti a figyelmet néhány olyan 
szempontra, amelyet eddig 
úgy látszik nem vettek 
l'szre. Például arra, hogy a 

lebreceni igazgatóság a vo
lattorgalmi terv menetrend
szerűsé;:>i 1.:�• rz[;•t 128,44 szá
Mlé::ra te1 ir•sl� nt 'e €s ezzel e 
tényezó t<'liesf•é•ében első lett. 
ugyanakko,r a szakszervezet 

központjában tartott összekap
csolt mozgalom ankétján Kiss 
Antal debrecerj sztahanovista 
mo7,donyvezetö arról panasz
kodott, hogy vonata.ika.t egyre
másra. ál'számozzák. Köztudo
mású, hog-y a vonatok átszá
mozása nos, mert azt eredmé
nyezheti, hogy papíron min
den oonat men.etrendszerint, 
vagy még ko1·ábba1t közleke
dik, a valóságban azonban 
nem. Ha ezt egy debreceni 
mozdonyvezető mondja, való
színű, hogy így is van. Dehát 
a1tkor reális-e a. 128,44 száza
lékos teljesítmény? 

A vasúti foosztály 8. szak
osztálya a mi.skoki 110,97 szá
zalékos menetrendszerúségi 
teljesítményt - amely a felül
vizsgálat 'alkalmával is ennyi 
volt - az értékelés alkalmával 
108,22 százalékra. csökkentet
te. Ezzel szemben a debrece
niekét az ankéton elhangzott 
bejelentés ellenére is meghagy
ta. 128,44 százalékban. Kérjük 
a. 8. szakosztályt, viz.c.gália. fe
'ül ezt a. dolgot. €,s bizto6ftsa a 
,-erseny realitását. 

Uglyai Sándor, 
miskolci i.gazgatósái 

tól, hogyan állnak, mennyi - Nekem már nincs gondom 
üres vagy rakott kocsijuk van, a télre - mondja Márton Já
de arra sokszor nem terjeq ki nos elvtárs, balassagyarmati 
az érdeklődése, mi a sorsa egy- vonatvezetó, majd nyomban 
egy „elcsellengó" kocsinak. hozzáteszi: - de nemcsak én 

vagyok ilyen szerencsés, ha jól Sok példát jegyeztünk fel a tudom, még százhann'ncan gyári kocsitartózkodási idó 
mondhatjáik. ugyanezt a vonal alakulására, de nem lenne sok 
dolgozói közül. gyakorlati haszna, ha e helyen 

statisztikát közölnénk a MAV Márton János és 129 társa 

és az idegen kocsik rakodási ,,szerencséjének" egyszerű a 
idejéról. Kétségtelen, hogy ez nyitja: szabadságidejük alatt 
a statisztika igen sok egye- mezógazdasági munkára jelent-
netlenséget mutatna a keztek, s azzal, hogy 
222 729-es Gh kocsi például 38 értékes segítséget nyújtot-
óra hosszat tartózkodott a gyár tak a nógrádkövesdi állami 
területén, viszont az október gazdaságnak, 
7-én, 14 órakor beadott 14 ra- egyúttal a maguk éléskamrá
kott kocsit 17 órakor már ját is m egtöltötték. 
vissza is adta a gyár. Jó másfél hónapja, hogy a 

A jó eredmények mellett balassagv8rmati vonal vasuta
még kirívóbbá válnak az saiból alakult hat mezőgazda
egyenetlenségek, az egy órán sági brigád befejezte az ara
belül visszaadott kocsik még tási. cséplési munkát az állami 
inkább előtérbe állítják a 20- gazdaságban, de a gazdaság ve-
30 órán át „eltemetett" kocsik zetői és dolgozói egyaránt élén
problémáját. A komplexbrigád ken és szívesen emlegetik mffi 
munkájának kü.fönösen ezek- ma is a vasutasbrigádok jó 
nek az egyenetlenségeknek a munkáját. 
kiegyensúlyozására kell tör"-

J 
- A vasutas dolgozókkal 

kednie. Meg kell állapílD' 11 ,, nagyon jól megértettük ero·
azonban, hogy az állomás kis mást - mondja Horn11á.'fc Já-

noSt elvtárs, a gazdaság párt
titkára. - Régóta komplexbri
gád szerzódésünk van az állo
mással. De nemcsak szakma·, 
hanem kulturális és EOportkap
cs, Iata.ink i;s vannak. A buda
pesti igazgatóság politikai osz
tályának munkatársai is gyak
ran felkeresnek bennünket. ér
deklódnek közös prcblémáink 
után és mindig készek a segít
ségnyúitásra. Tavaly is három 
vasutas brigád dolgozott ná
lunk a betakarítás idején. Az 
idén kellett azonban a legna
gyobb segítség. Bőséges volt a 
termés, az idójárás sürgette a 

munkát. munkaeróvel pedig 
szükiben voltunk. Hova fordul
tunk volna, ha nem régi ba.rá
'ainkhoz, elvtársa.inl!vhoz. a va-
1.'Uta.sokhoz, Jöttek is szívesen 
és ószintén megmondom, nekik 
lcöszönhetjük. hogy 

Időben, kevés szemvesztes
ség;;el sikerü!t e!csépel

nünk a termést. 
Kúti András elvtárs, az ál

lami gazdaság igazgatója és 
Móré József elvtárs. vezctó a..::
ronómus szintén egyezik a jó 

véleménnyel, Móré elvtárs ada
tokkal is me,lerősítí a vasutas 
brigádok eredményes jó mun
káját: 

- Márton János 21 főnyi 
brigádja átlagban 

160 százalékot ért el 
a cséplésnél. de volt 200 száza
lélkon felüli teljesítménye :l6i 
Nem sokkal maradtak el mö
c:öttük Bódi Pál, Képe� Lőrinc, 
Muhari László brigádjai sem. 
120 vagon i?abonát csépeltek el 
a vasutasok 14 nap alatt. De 
nézzük meg azt is. hogyan gyü
mölcsözött számukra a jó mun
ka. A Márton-brigád tagjai 
összesen 25 165 forintot kaptak, 
ezenkívül természetbeni, térí
tés nélküli prémiumként 38 
mázsa 26 kiló búzát, 14 máma 
56 kiló árpát. / 

A mezógazdasági munkában 
élenjáró Márton-brigádot a 
nógrádkövesdi állami gazdasálf 
pártszervezete 

vándorzászlóv-al 
ki, 

tünie&&e 

am,,.Jt·et a bud�pesti politikai 
osztály ünnepélyes kereteid 
között nyújt át a győztesek◄ 
nek. 



.- SZOCIALISTA VASOT'tRT 

A DISZ-oktatás sikeréért 
munkakedve tovább fokozód
jék. Ezek végrehajtása a vas
utas fiatalok között jórészt a 
Petőfi iskolákra vár. 

Pártunk leküzdve azokat az 
eszmei, pali tikai és gazdasági 
károkat, amelyeket a jobbol
dali el!hajlás okozott, újabb 
nagy sikereket vívott ki a szo
cialista építőmunka minden te- A vasutas DISZ-szervezetek 
rületén és szorosabbra fűzte fejlesztésének, munkájuk meg
dolgozó népünk pártkörüli egy- javításának tennivalóit úgy, 
ségét. Meggyorsult ipari ter- ahogy azt a DISZ II. kongresz
melésünk fejlődése, csökkent szusa megszabta, az elkövet
az önköltség és egészségesen kező év propagandamunkájá-

lak l bao kell mélyrehatóan megvi-

nista világnézetet, kialakítják 
bennük a ko,mmunista erköl
csösséget. Az ifjúsági alosztá
lyok, a DISZ-bizottságok és az 
alapszervezetek munkájában 
sérthetetlen törvénnyé kell vál
nia annak, hogy az eszmei
politikai színvonal biztosításá
nak, a propagandamunka irá
nyít6sának alapvető és legfon
tosabb eszköze a propagandiS
ták között végzett munka, a 
propagandisták segítése. 

a ' u a termelékenység. A lágitani. A DISZ-aktivisták párt helyes politikájának ma- marxista-leninista tudásának gyarázata, a felelet a1Ta, hogy 
milyen úton halad hazánk a fejlesztése, a fiatalok megedzé
második ötéves terv idején, lh0- se, a DISZ-szervezete'k politi
gyan alakul a nemzetközi lhely- kai nevelőmunkájának meg
rz.et; elenged!betetlen előfelté- javítása, egyre több aktivista 
tele annak, hogy a vasutas 

I 
bevorn\sána'k legfontosabb esz

;DISZ-szervezetek lendülete, a köze a párt politiká.jána:k meg
�asutas ifjúság tettrekészsége, értetése

_. 

Ebben az évben megnöveke
dett feladatok hárulnak a po
litikai osztályok ifjúsági alosz
tályaira. a DISZ-bizottságokra 
és alapszervezetekre a propa
gandista-képzésben. A propa
gandista-képzés új rendszere 
az eddiginél nagyobb követel
ményeket támaszt. A DISZ
funkcionáríusoknak ismerniök 
kell a propagandamunka esz

Tapasztaltabb, hozzaértőbb propagandisták 

Az oktatási év előkészületei 
iazt mutatják, hogy a vasutas 
DISZ-szervezetek többsége és 
a politikai osztályok számol
tak a nagyobb követelmények
(kel és tapasztaltabb, hozzáér
tőbb propagandistákat bíztak 
meg a Petőfi-iskol&.k vezetésé
vel. Igyekeztek olyan propa
gandistáikra bízni az iskolák 
vezetését, akik ismerik a fiata
lok problémáit és szeretik a 
fiatalokat. Ce!ld,ömcLk fűtőház
!Pál Fit/cete Jenő mérnök, 
Szombathely állomáson J ám.oki 
Ferenc oktatótiszt fogja a Pe
tőfi-iskolát vezetni. Rálkosren
dezőn a fiatalok újból Lengyel 
József űB-elnököt kérték fel 
az iskola vezetésére. 

Az idén a vasutas fiatalok 
szélesebb tábora tanul a Pe
tőfi-iskol&kon. Különösen biz
tató, lhogy az utazó fiatalok kö
zött, az állomási és fűtőházi 
DISZ-szervezeteknél jobb és 
körültekintőbb az oktatási év 
előkészítése, mint az előző év
ben volt. Örvendetesen nö
vekszik a pártoktatásban rész
vevő fiatalok száma is, bár 
hiba az, hogy ezekre koránt
.sem fordítanak elég figyelmet 
a DISZ-vezetőségek. 

pagandistájuk, és hol tartják mei és módszertani kérdéseit, 
majd foglalkozásaikat. és ennek alapján sokrétű se

Az iskolák sikeressége érde- gítséget kell nyújtaniuk a pro
kében néht.ny, jól bevált mód- pagandistáknak. 
szert bátrabban kell alka!- Az eddigi tapasztalatok azt 
mazni. Ilyenek: találkozók mutatj&k, hogy számos DISZ
szervezése a kommunista moz- szervezet vezetősége nem tart 
galom régi harcosaival. akik szoros kapcsolatot a propagan
elbeszélgetnek arról, hogyan <listákkal, nem ellenőrzi felké
dolgoztak, tanultak az illegali- szülésüket, nem beszéli meg 
tásban. Helyes az is, 'ha a Pe- velük a tapasztaltakat. A poli
tőfi-iskola hallgatói az oktatási tikai osztályok ifjúsági alosz
év megkezdése előtt közös ki- tályainak biztosítaniuk kell, 
rándulásokon, film- és színház- hogy a propagandista konfe
látogatásokon vesznek részt, renciákon színvonalas vita és 
ha a Petőfi-iskolák bálokat, módszertani tapasztalatcsere 
klubdélutánokat rendeznek, folyjon. 
ahol a fiatalok megismerked- A propagandisták feladata 
hetnek és közelebb kerülhet- az, !hogy felkészítsék a fiatalo
nek egymá..<!hoz. kat az előttük álló gyakorlati 

A fiatalokban mély nyomot feladatok végrehajtására, meg
hagy az első élmény. Éppen értessék az elmélet és gyakor
ezért különös gonddal készít- lat elválaszthatatlan egységét. 
sék elő DISZ-szervezeteink a mert nem sokat ér az olyan 
Petőfi-iskolák megnyitását. Te- propagandamunka, amelynek 
gyék ünnepélyessé_ díszítsék nyomán nem növekszik a fia
fel a !helyiségeket, hívják meg talok munkalendülete. Ismer
a párt- és szolgálati vezetőket, kedjenek meg a propagandis
idős munkásokat, tartsanak ták a szolgálati ág helyi, gaz
szavalatokat, közös éneklést, dasági, kulturális és politikai 
felolvasásokat, !hogy emléke- 'helyzetével, feladataival. 
zetes maradjon a Petőfi-iskola A DISZ propagandamunká
első foglalkozása: -A Petőfi- ban a párt vezetésének, ellen
iskolák munkájának gondosan őrzésének bizto.sítása munkánk 
előkészített, szervezett meg- sikerének és eredményességéAz oktatás előkészítése több kezdése az egész évi tanulás nek legfontosabb feltétele. területen nem megnyugtató. sikerét alapozza meg. Csak a párt segítségére tá-

Sok !helyütt még nem fejezték maszkodva tudjuk a Petőfi-
be a hallgatók kiválogatását. Segítsük iskolákat a vasutas ifjúság ne-
vagy megsértve az önkéntessé- velésének eszközévé tenni. Se-
get, egyszerűen kijelölték a a propagandistákat gitsék a pártszervezetek a Köz-
fiatalokat, máshol nem lhív- ponti Vezetőség május 27-i ha-
ták össze tanácskozásra a Pe- A DISZ-iskolák eszmei szín- tározatának megfelelőeii a vas-tőfi-iskolák !hallgatóit, nem vonala, pártossága és haté- utas DISZ-szervezeteket az if
gondoskodtak a teclhnikai elő- konysága biztositásának a leg- júság szocialista sz.ellemű ne
készületekről, nem rendelték fontosabb letéteményesei a velésében. Ne sajnálják a fá
meg az irodalmat. Hiba az is, propagandisták. Ők formálják radságot, mert a DISZ-ifjúság hogy m�g mindig v":�ak ?lYa-

, 
� vasu_!:a� .ifjús.ágot, irányítják 

I 
a párt aranytartaléka, munká

nok, akik nem tudJák kikkel erdeklődes1 kórüket, megismer- juk fontos része a szocializmus 
tanulnak együtt, ki lesz a pro- tetik velük a marxista-leni- építésének. 

S P O R T  

Miert pang a sportelet Ka posvárott 
. Kaposvár az elműlt napokban 
ftnoepi lázban égett. A virágos 
űtcáiról, tereiről már régöta hi
res megyeszéJ-cheiy ku1túrfront.iia 
gazdagodott ezűttal egy újabb 
létesítménnyel. 

„A nép állama sz!nl1ázat adott 
Somogynak' ' .  Ez az űj jelszó 
most Kaposvárott, ahol az utcán 

vidám, mosolygós arcú járóke
lők leplezetlen örömmel beszél
nek legújabb nevezetességükröl. 

Akármiről !s folyik a beszél
getés az utóbb! napokban Kapos

�várott, végill mindig a színház
ra kerül a sor. Nem mentes et
töl a „láztól" a gyári munkás. a 
tisztviselő, a kereskedő. a pos-
tás és a vasutas sem. 

Annak a bizonyítéka ez, hogy 
Városunkban mindenki lelkes hí
ve a kultúránal< . . .  No és a 
sportnak. - .,Mentegeti magát" 
szilkségtelenill Töke János állo
másfönökhelyettes, a!kl mindjárt 
hozzátúzl azt Is, hogy hiába 
kedvelik Itt a sportot, mégsem 
megy sem.ml űgy, ahogyan kelle
ne. 

Kapo,avár Jelenleg nem tarto

Nem fér kélséJ:! ahhoz, hogy 
Kaposvárott mindenki szerette 
volna, ha a három szakma dol
gozói - csakűgy, mint a leg
több helyen - egy zászló alatt 
küzdhetnéoelc a,, egyesületi szí
nekért. 

Miért nem lehetett eddig és 
nem tehet még most sem véghez 
vinni Somogy megye székhelyén 
azt, amit az 01""SZ'.ág legtöbb he
lyén már szinte el is felejtettek? 

Töke János. Márton János te-
rületi elnök szavait idézve vá
laszol: HNincs rá módi Nem le
het keresztülvinni a szüksége& 
átigazolásokat.'' 

Ezt a mentséget nem érti Tőke 
János, de nem értjük mi sem! 

Csak Somogy megyében lenné
nek iJ:\"en érthetetlenek a parag
rafusok? Máshol nincs ilyen szi
gorúság? 

A felelet szinte önként adódii,. 
abból a kissé furcsa gondolko
dásból. melyre a múlt kedd este 
Kaposvárott sorrakerült sport
vezetői megbeszélés enged kö
vetkeztetnl. 

Szerintünk ez helytelen érlel· 
mezése a takarékosságnak! 

A sportkörök összevonása, a 
közös ügyvitel, takarékosságot is 
Jelentene. A három · sportkör 
egyikének sincs saját sporttelepe , nagy összegű d!jat fizetnek a pályái< használatáért_ (A vasuta
sok például évi hétezer forin
tot.) De csökkenteni lehetne a felesleges költségeket azzal is, 
hogy edzesek, vagy versenyek 
alkalmával ne három sportkör 
vezetőinek kell.fen a sportolók 
szabadsága végett eljárniuk. Sok
sok értékes munkaórát lehetne a 
máshelyütt már jól bevált egy
séges vezetéssel megtakarítani. 

Kaposvárott azt is !éiJJalják, 
hogy bármit kérnek a területtöl, 
a legtöbb esetben csak hosszú
hosszú napok elmúlásával kap
nak választ. Nem egyszer meg• 
történt. hogy a vasűti jegyeket 
sem kapták meg a versenyzők 
idejében és !gy a sportolók 
vagy saját pénzükön, vagy a lel
kes Yezetők pénzén utaztak el 
versenyeikre, mérkózéseikre . 
Ezeket a költségeket ugyan visz
szatérítették, de felesleges Ilyen
fajta ,.kölcsönfolyósitás". 

Ü T K Ö Z Ő  

A KEH FIGYELMÉBE 
A pécsi rendeJöintézet fogá

szati osztályán csak egy darab 
togtömö van. Ha éppen használ
ják, akkor várni kell betegnek, 

orvosnak egyaránt. Nem drága 
dolog egy ilyen fogtömő, mind
össze 15 rorlnt. A KEH ezűttal a 
szül<ségesnél jobban veri a fo
gához a garast. 

IZGALMAS OLVASMANY 
Homokszentlörlnc és Szab.ad

szállás között a 924-es vonat 
mozdonyvezetője hiába slpolt, 
valaki kényelmesen ült a sine-

ken és ű!sá.,:ot olvasott. Csak az 
utolsó piJl.anatban ugrott fel a 
sinről az újságolvasó - mag.a a 
vonalbejáró. I,gen tanulságos 
cikket olvasott, amint késllbb el
mondotta: - a vasúti balesetek 
okairól. 

ANYAK V ARóTERME 
Dévnványán nagy a rendetlen

ség. Az egyik helyiségben a bú
torokon v.astagcn a por, zsíros 
papirok, szemét, gyümölcshéj ék-

- Vándorzászlót rendszere
sített a Vasutasok Szakszerve
zete Elnöksége a „Gazdasági 
Vasutak legjobb eredményt el
érő vonaliőnökség,e" részére. 
A zászlót negyedévenként az 
a vonalfőnökség kapja meg, 
amelyik a legjobb termelési 
eredményt éri el. 

- Atadták a. forgalomnak a 
Kínai Népköztársaságban az 
új 314 kilométer hosszú vasút
vonalat, amely a dél-kínai 
Kuangsi tartományból a Lei
csu féls7igetre vezet. 

- Fotoversenyt rendez a 
Vasúti Főosztály. A versenyen 
vasúti tárgyú és hazánk tá
jai! megörökítő fotókkal lehet 
részt venni. A legjobban sike
rült felvételeket a szakszerve
zeti bizottság jutalmazza. 

- Egy év és négy hónapi 
börtönbüntetésre ítélte a hat
vani járásbíróság Berkes Illést, 
a hatvani MÁV kultúrotthon 
volt igazgiati>ját okirathamisi
tásért és sikkasztásért. 

- Megkezdték a Jugoszláv 
Szövetségi Népköztársaságban 
a Belgrád-Bar közötti 150 ki
lométer hosszú vasútvonal épí
tését, amely Belgrádot a leg
rövideb':l úton köti össze az 
Adria vidékével. Az építkezést 
1960-ban fejezik be. 

- Felvételt hirdet a vasúti 
főosztály nep1 táncegyüttese 
Budapesten és Pestkörnyéken 
dolgozó vasutas fiatalok részé
re. A tánchoz kedvet és tehet
séget érző fiatalok magasszín
vonalú táncoktatásban része
sülnek. Jelentkezni lehet min
den kedden és csütörtökön 18 
óra kor a vasúti főosztály Lö
völde-téri kultúrtermében. 

Köszönetét fejezte 'ki az 
érdi IV. kerületi általános is
kola a Budapesti Építési Fő
nökség dolgozóinak, akiknek 
segítségével egy új tanterem 

telenkedik a padlón. Miféle helyl-

1 

épült az iskolábaa. A segítség 
ség ez - kérdezték az ál lomá- révén az idén zavartalan lesz 
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��szlk �z o�tatás az érdi általános 

a mostohaanyái<é . . . 1skolaban. 

Lélektelen munka 

A bürokráciára vet fényt a 
székesfehérvári fűtőházban 
Kovács Jenő mozdonyvezető 
eseménykönyvi jelentése. Be
szé,jen maga a jelentés : 

,,A 41 1-396. számú moz
donnyal lnota,-gyáTte!epen tel
jesítettem szolgálatot. 28-án 7 
órakor VáTpa!otára mentem 
váltásra, de leváltó nem jött, 
mert a gépem helyett a 411-
040. számú mozóony jött ki  és 
én gépmenetben bemegyek 
Fehérvárra. 9 órakor 5zólt a 
forgalmi szolgálattevő, hogy 
csináljak még egy cséri mene
tet és utána, ha jön a levál
tóm, hazamehetek. Én 26 órai 
szolgálat után elvállaltam, 
mert bányáról volt szó. 11 óra 
20 perckor értem vissza. A 
forgalmista közölte velem, 
hogy nem mehetek haza, mert 
a menetirányító nem vezet be 
új számot és a mai napra már 
eliogytak a számok, majd 13 
óra körül lesz egy fehérvári 
helyi menet és azzal elmehe
tek félmelegen. 12 óra 50 perc
kor az említett vonat még 
nem volt kész. Nagyon fel 
vo·tam háborodva azon, hogy 

egy gépnek 8 órát kell várni 
számra. Ez az oka, hogy sok 
fehérvári gép még 800 kil?
métert 15em tud teljesíteni". 

Igy akadályozták meg a fá
radt mozdonyszemélyzet pihe
nését és egy 41 1-es sornzatú 
mozdony újbóli felllasználását. 

Kiss József, 
budapesti igazgatóság 

Furcsa név 

Szeptember 29-én a Keleti
p-ályaudvaron a C u/a X. 5906. 
számú motor mellékkocsi ol
dalára festve „fapapos" fel
írást láttam. Most már csak 
az a kérdés, hogy erre a ko
csira hol lehet jegyet váltani? 

De tegyük félre a tréfát, 
nyilván fapadost akartak a ko
csi oldalára festeni. Én eddig 
úgy gondoltam, hogy ezeket a 
felírásokat sablonnal készítik. 
Ha feltevésem helyes, akkor 
rossz sablon van forgalomban, 
s így előfordulhat, hogy nem
csak ez az egy kocsi van ilyen 
furcsa névre keresztelve. 

Nagyon csodálkozom, hogy 
ezt a téves felírást eddig nem 
vették észre, pedig a festék 

' 

Nagykanizsa fűtőház DISI-brigádjának 
párosversenykihívása zik azon városok közé, melyeket A területi elnök és a helybeli 

példás sportéletröI emleget- vezetölc ezen a gyúlésén az 1956. 
nek. Ez annál érthetetlenebb. évi költségvetést beszélték meg. 
mivel sze1·etik a városban a Márton János többek között fel
sportot. h!vta a figyelmet a feltétlen '}e-

- Különösen a vasutas dolga- Iyes és szűkséges takarekossag
zók érdeldödnek . . .  azaz inkább ra, majd hozzáfűzte, hogy a ta
érdeklődnének a sport Iránt - karékosság elvét szem előtt tart
kap a beszélgetés fonala után a va arra is valószinüleg sor ke
!önökhelyettes. rill. hogy a Iagdarűgó-szakosz-

Nagyjából ezek a kaposváriak Harcolva a párt határozatá-
, 

ziJk el a kisebb javításokat és 
panaszai. Annak a városnak a nak végrehajtásáért, a megnö- gépünkkel részt veszünk a nc
����bti"';,k•d�rg°,;z�k 

va�g�ts��� vekedett szállítási f<:ladatok gyedévenkint tartott .!isztaság1 
munkaórát áldoztak a szabad-

, 
teljesítéséért, elhataroztuk versenyben. 2. Az osszekap

té_ri szinpad és kö1'iéke ép{�t hogy munkánk megjavítás� 1 csolt mozgalomban állandóan 
��e�n��i:r��t�P���a se�Y=�jnál- érdekében m1, Nagykanizsa 20 százalék túlsúlyt vállalun�< 
nák az áldozatot. fűtőh�z 41 1-es �orozatú mo_z- és azt a menetidő betartásával 

A sportkör alig 200 tagot szám- tályt megszüntessék. 
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va�11't�so'l:'l�'o";
z1t1:- Szinte senki sem tudja elkép

sonló gyenge eredményt mutat- zelni, hogy a vasutasok
„ 

egyik 
nak a külön sportkörökben mű- legkedveltebb szaJ�osztálya_ fe
ködő postások és szállítómunká- lett miért kell meghuznf a lelek
sok is.. 1 harangot..  Márton János szerint 

Talán éppen az egymástól füg- azon a c1men, hogy t4karékos
getlen működés az oka a siker- kodnl kell. 
telenségnek? A kaposvári vezetök egyelőre 

A válasz határozott, őszinte nem is merték elmondani ezt a 
hangja meglepő: hlrt a csapat tagJainak és szur-

- Igen, sze1'!!1tem és mások kolóinak. ·azoknak a lelkes sport
szerint ts ez a fa oka, hogy vá- embereknek, akik mérkőzés al
rosunl.;- sportélete nem _ méltó a kalmával százával szurkol
más téren elért eredmenyekhez. nak kedvenceiknek. 

donyan dolgozo DISZ-bngart . . . 
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marosan ne csak virágdíszes ut- cialista szerződésben vállaljuk Pintér Ernő mozdonvvezető, 
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J: a Nazarova- és a Szolovjev- Sándor István fűtő, Lengyel 

tán büszke, hanem sportjára is. mozgalom alkalmazását. A két József fűtő, Balassa Ferenc 
(mécs) mosás között magunk végez- fűtő, Fux János fűtő. 

1955. OKTOBER l'I, 

- 38 kilométer hosszú víz
alatti alagút építését tervezi a 
j<1pán vasutak igazgatósága. 
Az alagútban közlek,,dö vasút 
köti majd össze Rondó és Hok
kaido szigetét. 

- Ezer forint jutalmat adott 
a miskolci vasútigazgatóság 
vezetője a hatvani MÖHOSZ 
céllövő csapatának, amely ki
túnően szerepelt az országos 
és a megyei MÖHOSZ céllövő 
csapat- és egyéni bajnokság. 
b&n. 

- A szovjet vasutak teher
vagon pa1-kjának hordképessé
ge az utóbbi négy év alatt 60 
százalékkal emelkedett. A 

négytengelyes teherkocsik szá
ma ugyanakkor megkétszere. 
ződött. 

RENDŐRSÉGI HÍREK 

A vasúti rendőrség eljárást 
indított Tóth Ferenc, a szege. 
di igazgatóság II. o.sztály fö. 
m,ke ellen, folyamatosan elkö
vetett sikkasztás, csalás és 
közokii•athamisítás miatt. 
Tóth Ferenc a MA V terhére 
építette újjá lakását és abba 
a MA V tulajdonát képező be
rendezési tárgyakat szerelte· 
tett be. Magánügyei intézésé
re a vasút által bérelt taxit 
használta és úgy számolta el 
az utazásait. mintha hivatalos 
úton lett volna. 

Bűnvádi eljárás indult Cegw 
léd állomáson Török Ambru, 
és társai ellen. akik évek óta 
dézsmálták a vasúti s:zállit

mányokat. A házkulatásokon 
lefoglalt bűntárgyak alapján a 
vasúti rendőrség eddii:t tizen• 
ef?y személyt vett őrizetbe. 

Eljárás indult Szabó Dávid 
újszászi éjjeliőr ellen. aki évek 
óta lopja a rábízott árut. A 
házkutatás során nagy meny
nyiségű szappan, pohár és 

evőeszköz került elő. Tetten• 
éréskor egy új kerékpárt sze
jett szét, amelyet darabonként 
akart hazaszállítani. 

színe azt mutatja, hogy nem 
1-2 hónappal ezelőtt festették 
a kocsiszekrény oldalára. 

Dr. Gál József, 
KPM I,3 szakosztály 

Megjegyzés nélkül 

Október újítási hónap. Er
ről jutott eszembe Miklós 
Hedvig elvtársnő esete, aki 
május 1. tiszteletére négy ész
szerűsítési javaslatot nyújtott 
be. Hármat becsületesen el
utasítottak. A negyedikre a 
következő levelet kapta a bu
dapesti igazgatóságtól: 

,,ÉTtesítjük, hogy 1955. ápri
l-is hó 16-án kelt fenti tárgyú 
ésszerűsítési javasfatát il!eté
kes efüfrálás céljából a Köz
lekedés- és Postaügyi Minisz
térium vasúti főosztálya 1/5. 
osztályához terjes#.ettük fel. 
Budapest, 1955. május hó 5-
én. Aláírás: Kereskedelmi 
osztály, Szücs Gábor s. k. fő
felügyelő, osztályvezető h." 

Miklós elvtársnő azóta vár
ja a választ. 

Dr. Tóth József 
Budapest-Kelenföld 

Büszkék vagyunk 

Oroszlány Istvánra 

N agyszerü ésszerűsítési Ja
vaslatot tett Oroszlány István 
előmunkás, a Veszprém-küls.őn 
folyó átszelés cserénél. A Ja
vaslatot igen jónak találták és 
rögtön ismertették a dolgozók
kal. Az eredmény az lett, hogy 
a négy csoport ki térő és az 
átszelés lekötését, háromnapos 
vágányzáras munka helyett, 
egy nap alatt végezték el. 
Szinte felbecsülhetetlen jelen
tőségű, hogy csak egy napig 
kellett az 1817-esnek átszállás· 
sal közlekednie, valamint az, 
hogy a to' atást csak rövid ide, 
ig zavarták. 

Pettel Ferenc és 
Velkey János 

Veszprém 
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A VA S Ú T I  F Ő O S ZTÁL Y  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  Juhász Dects6, a Hyuq:1iti Músza.ki Koesiszolqálatf Fönökséq mii
szaki reszortvez�töje olyan em�lóké-szüle-ket szerkesztett. ame-ly • 
vonalon meqsérült kocsik fe !en,elisf•t meql<önnyiti. újítását orszá-

XLVIII. :f::VFOLYAM, 43. SZ. ÁRA 40 FILLÉR 1955 OKTOBER 24. 
qos viszonylatban aU<atmazzá!<. 

(Kov:i<>c. Géza !eh·.) 

ELŐRELÁTÓ GONDOSSÁGGAL 
p ártunk Központi Vezető- kásellátási berul1ázáisok na-

sége és a SZOT határo- gyobb részben már elkészül
zalai, útmutatásai már szep- lek. A védőruhák, v�dőélelek. 
temberben felhívták a figyel- a konyhák téli előkészítése ál
münkel, hogy- óvjuk népgaz- talában kielégítő. A télil'lll1ák 
daságunkat az időjárás okoz- na,:y részét kiosztották. 10  OOO 
ta meglepetésektől. gondosan vatti:s ruhát. 7000 rövid- _  és 
készüljünk fel a télre. 1 1 14 hosszú bundát. 8314 gu-

A téli forgalomra való fel- micsizmál. 16 500 bfö·csizmát, 
készülés többrétű fel,adat. 4500 halin-csizmát, 25 OOO eső
Maradékta,'anul teljesítenünk köp�nyt_ 6000 bakancsot. 
kell a ,szállítási feladatokat, az R� 200 kék munk2..,,·uhát és 
eddiginél nagyobb gondot kell 9000 szőrm�apkát kaplak vas
fo:·dí1anunk a \·asút technikai utasaink a közelmúltban és 
szim·onalának emelésére és még 2{) OOO különféle rul1ane
mindenekelől t messzemenően mü kerül kiosztásra a közel
gondoskodnunk kel! az ember-

, 
jövőben. Oiyan számok ezek, 

ről, a termelés .motorjáról. amelyek .. a_rr�l tanúsl,od-:'_ak 
A téli felkeszúlés fontos hogy torödunk dolgozomk 

elófellétele az őszi forgalom munkakörülményeivel . egész
sikeres lebonyolítása. A szak- s�gük megóvásárnl. 
szerv:zct ennek alátámasztá- Ha az: mondanánk. hogy ez
sá�a kezdeményezte az őszi Z<'l mindent megtettünk_ nem 
forgalmi ve,•,1eny k iszélesíté- mondanánk igazat. Van még 
s2t. ezért íoiy?k a nemes Ye- tP.n.nivalój.a a szakszolgú!at
lélkedés a húsz budapesti nak. szakszervezetnek egy
nagyüzem !elhívása nyomán aránt. Sürgősen biztosítanunk 
az é,·es tervek határidő előtti kell valamennyi dolgozónk 
teljesítéséért. ezért versenge- náztartási tüzelőellátását. Ahol 
nek országszerte vas.utasaink még nem történt meg, rövide
az őszi forgalom legjobb dal- sen meg ikel1 javítani a mun
gozója, brigádja, legjobb cso- kahelyek, laktanyák ajtóit, ab
mópontja címért. lakait, ellenőrizni kell a kály-

Naponla szüleinek a szebb- hák állapotát. Sürgősen be 
nél-szebb eredmények, folyik kell fejezni az elmai'adt szo
a harc a gazdaságo.s és biz- ciális jellegű építk,ezése!,et. 
tonságos közlekedésé1·t. Egyet Biztosítani keU a szabadban 
azonban nem szabad elfelej- dolgozók i-észére melegedő he
tenün!, ! Akár az &zi forga- lyiségeket. A területi és üze- . 
lom harcait, akár a zord idö- mi bizottságoknak többet kell 
járás viszontagságos küzdel- töródniök a kullúrnevelési bi
meit nézzük, mindenütt a do!- zottságok munkájával. azzal, 
gozó ember az, akinek áldo- bogy az eddigin(! sokkal töb
zatkészségén. helytállásán. ön- bet tegyenek a télre való fel
tevékenységén áll, vagy bukik készülés elősegítésére. Vala
terveink teljesítése. És itt mennyi dolgozó ismerje mzg 
álljunk meg egy pillanatra. A a meghűlé.;:es megbetegedések 
vasúti munka hőseire. a ne- elleni védekezés módját. 
héz. kemény lhétköznapol< de-

A 
technikai felké5zülés 

rék munkásaira gondol unk-e hi-ányoSságai elsősorban 
jóelőre? - Vajon a téli felké- a pályafenntartás és a vonta
szülés túlmegy-e a technikai tás területén tapasztalhatók. A 
felkészülésen? Milyen álla- békéscsaba i fűtóháznál például 
potban várják a laktanyák. a kocsimühely padlózatát fel
szálláshelyek a telet, a vas- bontották azzal, hogy betonoz
úti kocsik fűtési, világítási be- ni fogják. A munkát egys.ze
rendezései milyen állapotban riien abbahagyták, a feltúrt 
vannak? Megkapták-e a do!- földet vil!szadobálták. A sopro
gozók a védőruhákat? A mele- nt fií.tőház·n.ál. üzerm•e;:zélyesen 
gítö italo!t készítése. kiszol- korhadtak a tetőgerendák. 
gálása hogyan lesz biztosítva'/ Nem halad a Landler Járó-

A 
szakszervezeti szervek. a műjavltó mozdony- és kocsi
területi munkavédelmi osztályának telőjavítása. A 

folügyelők, a munkásellátási miskolci és a szonibalhelVi 
felelősök vállain felelőbségtel- igazgatóság területén még meg 
jes megbízatás nyugszik. Szep- sem kez<iték a hóvédművek 
temberben és októberben építését. Püspökladányban 
mindenre ki'cerjedő üzemszem- nincs- hely az üzemi konyha 
lék voltak, amelyek nyomán nyersanyagának tárolására. 
sok-sok hibát kijavítottak a A hiányosságok azt tükrö
dolgozók előnyére. A felké- zik. hogy a mozgalmi és szak
szülés munkájába bekapcso- mai szervek egyré.,--ze még nem 
lódtak az üzemon·o.sok is. foglalkozik kielégítően, elöre-

Az üzemekben egyre erésebb látó gondossággal a téli fel
ii.temben folyik a hiányossá: készüléssel. Helytelen volna 
gok felszámolása. A szobi azt hinni. hogy mivel az el
Gazdaeági Vasutaknál pél- múlt tél nem állította na
dául ahol hiányosságok gyobb erőpróba elé vasuta
rnltak - a helyiségeket ki- sainkat megelégedhetünk a 
me.szelték, az ajtókat javít- jelenlegi felkészUléssel. A ké
ják, a világítást és a kál:,,•ná- nyelmességre. a ,.hei' ráérünk 
kat rendbehozták, a talaj- arra még !" hangoztatására na
egyenetlenségeket megszün- gyon ráfizethetünk. Pá•·tunk 
lelték, folyik a gépi beren�e- és a Szakszen·ezelek O:-szá,zos 
zések felülvii.sgálása. J;:s 1gy Tar:ácsa határozatai arra kc
Yan ez a legtöbb helyen. Vas- teleznek bem�ünket. hogv fo
utasaink tanultak az 1953- kozzuk a se!!ilő, a nevelő és 
1954. évi kemény _tél tapasz- ellenőr1ö munkát. Pár'szerve
talataiból. J\Iári.s jelentősek az zeteink. üzemi bizottságaink. 
e,·edmények az elsőtelesek és szakvona!i vezetőink a páct
az új felvétele€ek oktatásában. határozatok \·égrehajtá�át ki"s-
patronálásában. sék ö�ze a télre való felkészü-

E gyre több csomópont !és lelkes munkájával. 
erntlakozik a pécsiek lé- , z elmúlt napokban meg-

li fclkészülásre szóló félhívá- • lepett bennün'.,et, hogy a 
sahoz. A szaksze.rvezet elnök- nyárutónak is beil!6 �zép őszi 
fége december 20-ig ér'.ékeli, napok után minden átmenet 
hogy melyik csomópont ért nélkül át.süvített pály,áinkon a 
el legjobb eredményt a fel- metsző északi szél. K:észít-ük 
készülésben. Nem marad el a fel a vasuta5ok hadseregét a 
jutalom sem. Az első helye- téli ütközell'e. Gondos'.rndjunk 
zett 3000. a második 2000. a mindarról jóelőre. ami záloga 
harmadik 1 000 forint juta- lehet a téli forgalom lharc,ii
lomban ré6zesül. ban is elszántan küzdő va�-

A munkavédelmi é, mun- uta�8ink ú�bb gvő?el•n„nek. 

""•············································································ ····· 

A VASUTAS DOLGOZÓK SZAKSZE RVEZETE 
ELNÖKSÉGÉNEK VÁLASZTÁSI FELHÍVÁSA 

VASUTAS DOLGOZOK! 
Pártu.nk Központi Vezetőségének március 4-i batár<YLata 

biza.'ommal és lelkesedéssel töltötte el a vasút dolgo,zóit. Allás
Coglalásuk bizonyítéka. a hazánk felszabadulásának 10. évfor
dulójára. majd május 1. t iszteletére tett vállalá5ok teljesítése, 
illetve túlteljesítése. Ennek eredménye. hogy a vasút elsö fél
éves tervét túlteljesítette. Az eredmények el-érését, eredmé
nyeink fokozását segítette a. KözPonti Vezetöség és a l\liniszter
tnná�s levele az új technika fejlentéséröl, a bé.kekölcsönjegy
zésnél ..--égzelt politikai munka. Az eredmények elérését segí
tt>lle sz.akszervezetiink egésze, a Központi Vezetöségtöl a szak
sz,ervezeti csoportokig. A szervezett és szervezetlen dolgozók 
egyaránt ja,·aslalaikkal, bírálataikkal segít.ették szerveinket, 
funkci-onáriusainkat, társadalmi aktíváinkat a helyes munka
módszerek kiala.kitásában. Ezt az aktív közreműködést tovább 
kell fejleszteni a most következö alap,;-zervi választások alkal
mával. 

Szakszernzctünk életében nagy jelentöség-ű a választás, 
mert a tagság ez alkalommal fejezi ki legmélyrebatóbban a 
\ álasztott szernk munkájával kapcsolatos véleményét, bírála
tát. 

A magyar szakszervezetek alapszabályai elöírják, hogy az 
összes szakszervezeti szerveket alulról felfelé, a szakszervezeti 
tagság közvetlenül, vagy killdöttek útján választja meg. A 
választott szervek tagságtól kapott megbízatásai az alapszabály
ban rögzített időre szólnak, aminek lejárta után a szer,•eket 
újra kell választani. 

Szakszervezetünk üzemi szerveinek újraválasztása a. fen
tiek alapjáJ1 váH időszerűvé. A SZOT VU. teljes ülésének hatá
rozata a.lapJ:ín az alaPS7.ervi választásokat október 2-töl decem
ber 2 ig kell rnegtarta.ni, s ezek egy üzemben, 6Zolgálalí helyen 
12-1� napnál több iclöt nem vehetnek igénybe. 

A választások sikerének biztosítása érdekében a Vasutas 
Dolgozók Szakszcrvezetéuek Elnöksége felhívja a v85uta,; dol
gozókat. hogy éljenek alapszabályban biztosi!ott jogaikkal. Ve
,:yenek részt te,·ékenyen a l'álasztások előkészítésében és le
felyta(ásában, saját maguk határozzák meg, kik legyenek azok. 
akik a jövőben ké1)\iselik érdekeiket. 

A ,·álasztás nem öncél. .,választás - & választmrt", ha
nem az egész , asút üg�·e kell. hogy legyen! 

A választások során el kell érni, hogy a szakszervezeti szer
vek összetételtikben- is megerőslidjenek. Az eddig is jól dol
gozó funkcionáriusok mellé becsiiletes, tehetséges, a. dolgowk 
által ismert és becsült, áldozatkész, a termelésben, a szakszer
vezeti munkában és mag-atart.isukban példamutató káderek 
kerüljenek. Meg kell akadályozni, hogy ellenséges elemek, a 
klerikális reakció hh·ei, jobboldali elemek kerüljenek a veze
tőségekbe. Olyan szakszervezeti funkcionáriusok-at kell válasz
tani, a.kik nem fojtják el az, alulról jövő bírálatot. felkarolják 
a. dolgozói, kezdeményezéseit, javaslatait. 

El kell érni. hogy a választások a. szakszervezeti munka. 
niegjM'lllá�át-, a l\f.a,

0
rya.r Dolgozók Pártja KV március 4-1, a 

SZOT VII. teljes ülése határozatából a ,·asútra háruló nagy 
feladatok sikeres megvalósítását eredményezzék: elsö.orb!� 
az őszi forgalom sikeres lebonyolítását, a téli forgalomra va., 
felkészülést, a negyedik negyedévi tervek teljesítését, �zz�I 
biztosítva. szilárd alapot a. második 5 éves terv sikeres bemd1-
tásához. 

Minden vasutas dolgozóna,k tudnia kell, hogy az íiS?J for
ga.lom lebonyolíiása pártunk Központi Vezetősége márciusi 
határozatának megvalósítását segiti elő. Ezért t-ov�bb }'ell f�i
leszt.eni és széles körben a.Lkalmazi kell az eddig 1s jol bevalt 
termelési módszereket, elsösorban az összekapcsolt mo,zgalmat, 
a széntakarékosságot és az új tecbn1ka. fejlesztését. Ennek ad
janak kifejezést. tegyenek vállalást a termelési érteke-zleteken, 
üzemi aktíva-értekezleteken a vezetőség\,,ftasztó taggyűléseken 
is. Kérjék az újonnan meg-;,álasztott szaksze1-vezeti szervek, a 
mfünki és gazdaság-! vezetők segíhégét. 

Szervez-ett vasutas dolgozók! Hívjátok sorainkba a szerve
zetlen do-Jgoxókat is! Magyarázzátok meg nekik. hogy kitün-
1etés a �z�r,·e'.Zett dolgozól; táborához ,•aló tai'tozás! Győzzétek 
meg őket. lépjenek be a szakszervezetbe és akkor ?k is !észt 
vehetnek a szakszerve7eti választásokban, a dolgozok JegJobb
ja.inak kiválasztásában! 

TÖBBSZÖRÖS ÚJÍTOK 

A sza.kszernzcli demokrácia biztosítja a szervezett dolgg
zók számára, hogy b;rálatt,t mondjanak a. jelenleg_i szaksze_r.vezeti ,·ezelösze,Yek é,, egyenként az egyes yezetok munl<aJa 
felett. Éljenek ezzel a jogukl<al és a. vezetöségvála•ztó taggy(í
léscken számo!lassák be őket arról, hogy mit tettek a szcn·e
zett dolgozók táborának erúsítéséért és növeléséért, hogyan 
gazdálkodtak a szakszervezet vagyonával, lényegében a dol
gozók vagyonával! 

Olyan funkcionáriusokat válasszanak, akik elösegitik az 
egész szakszervezeti munka me,gjavítását, a szakszervezeti de
mokrá-Oia további k,iszélesílését, a. bírála.t-önbírálat fejleszté
sét, szakszen·ezetünk tömegkapesolatainak elmélyítését, 
ugya;nakkor könyörtelen ha.rcot folytatnak dolgozó népünk el
lenségei ellen ! 

Olyan szakszervezeti vezetöket válasszanak, akik a leg
többet foglalko,,:nak a. dolgozók mindennapi problémáinak 
eredményes megoldásával és segítséget nyí1jt-anak a szocialista 
munkaversenyben a ma,g.asabb eredmények eléréséhez, ezen 
keresztül az életszínvonal emeléséhez! 

Minden szervezett dolgozó érezze megfüztelő kötelességé
nek a választásban való részl'ételt, s teljes tudásával, legna
gyobb akHvitásával vegyen részt a vezetőszervek meg,,álasztá
�:íba.n. Jelenjenek meg mindannyian a veutősé�álasztó taggyű
léseken és építő bírála.tukkal, segítőkészséggel biztosítsák a vá
lasztások sikerét. 'E:beren (irködjenek afelett, hogy a. do'gozók 
legjobbjai kerüljenek a vezetésbe. Juttassák ezzel is kifejezésre, 
hogy magukénak érzik a szakszeryezetct! 

Szakszervezetünk elnök5ége szilárdan meg van győződve 
arról, hogy a Vasutas Delgozók Szakszervezete minden szerve 
s egész tagság·a lelkes. szívós, oda.adó munkával, a választások 
eredményes megtartásával elősegíti a Magyar Dolgozók Pá.t,tja. 
március 4-i határozatából a. vasútra háruló nagy feladatok ma
radéktalan végrehajtását. 

A Vasutas Dolgoo:ók Szakszervezete Elnöksége nevében: 
GASPÁR SANDOR elnök 

Forradalmi műszak a debreceni lűtő/,ázban 
A debreceni fútőház élen.iá- tonna k ilométert teljesítenek 

ró dolgozói, Balogh István, a menetrendszerűség figye
Sóvágó Sándor, Bartha Lajos, lemben tartása mellett. A kisza
Fehérvári József mozdonyve- bott mozdonykilométert 10 500 
zelők, Pástyán László, Poór k ilométerrel túlteljesítik. 525 
Gábor és Sass Im,·e fütók kez- tonna szenet takarítanak meg 
deménJ•ezésére a fűtőház dol- 100 OOO forint értékben. A 
gozói október 26-tól november fiókműhely egy 328-as soro-
7-ig fo1·radalmi míiszakot tar- zatú mozdony terven felüli 
tanak a Nagy Októberi Szo- megjavításával 6440 forint ér
cialista Forradalom 38. év- lékben járul hozzá a vál!alá
fordulója tiszteletére. Felhí- sokhoz, ezenkívül a k isorozás 
vással fordultak a debreceni nélküli kocsijavítások számát 
igazgatóság valamennyi szol- a műszak ideje alatt öt száza
gálati helyéhez és Hajdú-Bi- Jékkal felemeli, terven felül 
bar megye összes üzemeihez, elvégzi 40 darab teherkocsi 
kövessék példájukat. Ez alka- javítását 9720 forint értékben, 
lomból a következőket vál- Karcag, Poroszló és Nagyléta 
lalták : 

1 
állomások villanyszerelési 

A forradalmi műszak alatt munkáit november 20 helyett 
terven felül 55 OOO százelegy- november 7-re befejezi. 

Köszönet érte a fiataloknak 

A szabálytalanul kanyargó 
Bü'kkösd-patak Dombovár és 
Pécs között vagy hatszoc szeli 
át a vasúti töltést. A kis patak 
egy-egy esőzés alkalmával ma
!(ába gyűjtve a Mecsekből le
zúduló vizet, folyóvá dagad és 
megtámadja a vasúti töl'ést, 
veszélyezteti a közlekedést. 

A Bükk&d-pata:k környéke 
néhány hete munka zajától 
hangos. Ekszkavátorok, kotró
gépek harapják a földet. döm
pe�ek dübörögnek - új meder 
készül a rakoncátlan patak
nak. 

Október 8-án ha.ina!ban ha
talmas felhőszakadás �ámndt. 
ömlö\i a víz. mintha dézsából 
öntöllék volna. A Bükkösd.
patak percek alatt változott IB
mét hai·agos. tajtékzó folvó,•á 
A casúti töltés most nehezen 
állt.a volna V-i a t'iz ostromát, 
h'iszen megn?}engült oldalait 
éppen javítják. 

A dfü·ömbölő eső zajá,a M
éb1·adt a munkásszálláson Kiss 
eh·tá:"E, a pályamur:ká5ok f'n-

- Fiúk, di.szisták! Gyorsat 
a töltésre! 

Nem kellett sok magyaráz
kodás. mindenki látta, miről 
van szó. Percek múl�a az egész 

szánó, minden pályamunkás ti 
töctésen t:olt. Zúgtak a döm
perek, nagy erővel dolgoztak 
az ekszkavátorok, szórták a 
földet a lapátok. A lázas mun� 
ka nyomán !lYOrsan nőtt a töl
tél>. Hajnali 3 órától kora esti11 

folyt a csata. A pályamunká
sok. élén a diszis:ákkal. harcol
tak fáradhatatlanul. de nem 
maradtak el az „öregek" sem. 
A hősi munka n;·omán meg

menekült a töltés s a töltés 

mellett felhalmozott drága épí

tőanyag_ a cement, kat:ics és & 
többi. 

s:ilázs Jstván müvezetö és Györi Jáno� üzemlakatos, az t.sz..i1<i J�- k '  A 1 f l rómüiavit5 többszörös úJitói, Az esztergapad ku�lunqrendszeret hl DISZ-tit ·ara. zonna e -

Az esővíz már elvonult. a 
patak most me.i:il1t t'6öndes, a 
munka pedig folyik tovább a 
megmentett an_yag11al és nem 
soká úi medrébe tér a Bük• 
kösd. nem veszéll'ez'eti többé 
a vasúti töltést. 

tökéletesitették, úJitásukkal háromszázzal emeltek a fordulat• ismerte a helvzete�. kiugrott a7 számot, biztonsaqosabbá tettek a 
t���t::'���t;t·r�t�� 1 ?cn,l--AJ é,.;,: ,:1,ll.- ; ._;u-t"l-4� ,.,.,,:,e,.;+ , 

lfj, Egn Péter 
Dc,mbm·ár 



A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

Harminckét népnevelő - hadsereg! 
Egy népneveló-értekezlet tapaszt:ilatai 

SZOCIALISTA VASOT!aT 1955 OKTOBER H. 

J'te,neetköei IÉ IL IE l 
Magyar és német vasutas fiatalok 

baráti talá lkozása 

) 

Harminckét lelkes kommu- hátamögött, mennyi h-nos 
I 
kcrrel hajtsuk végre novemnista ül a szobában. Szabó tapas�tala�ot -�yqjtöttek össz�; ber 7-ig felajánlásunkat. El Dániel párttitkár és 31 nép- A békekolcson-Jegyzésnél JO kell étnünk, hogy a beérkezett nevelő - a Nyugati ponk �zóval, egyéni agitációval el- árut, valamint a gyüjtőket VII-es párt-alapszervezetének erték, hogy a várt összeget gyorsan kezeljük és azonnal szíve-lelke, azok az emberek, magasan túljegyezték a ponk továbbítsuk a berakóhelyre. akikre mindig számíthat a dolgozói. :ts e közelmúlt si- A lctrakócsapatoknáJ arra kell párt, Tulajdanképpen népne- kerének súlya fokozottan alá- mozgósítanunk, hoO'y a kiraveló-értekezlet folyik, de ez húzza a párttitkár önkritiká- kott árut azonnal "csopol'tosltnem is annyira értekezlet, ín- ját, aki beismeri, hogy hosszú sák. Ez szintén megakadályozkább tanácskozás, megbeszé- ideig elhanyngolták a népne- za a számadáselválasztást. 

Írta : Kún Dezső, a Vasút Politikai Fóoszt6ly propaganda alosztályának vezetője 

lés, erőgyüjtés az új felada- velők segítését, nem tartottak 
tokra. 

1 

számukra megbeszéléseket, Magyarázzuk meg a dolgo-
A beszélgetésből csakhamar melynek egyik következménye zóknak, hogy pályaudvarunk

. .. volt a munkafegyelem lazulá- ról indul útnak egy sor kü
kiderul, hogy mennyi siker sa, a számadáselválaszt4sok lönböző gép, gépalkatrész, ve-
van a jelenlévő népnevelők megnövekedése. tőmag. Egy alkatrész késése 

egy traktor munkájAt bénít
hatja meg és késlelteti az 
őszi szántás-vetés elvégzését. 
Hasonló kárt okoz a vetőmag 
késése is. Jfa késnek az őszi 
munkák, akkor kevesebb lesz 
az élelem és ha kevés az éle
lem, akkor növekszik az ára. 
Saját érdekünk a rn,ors, pon
tos munka. 

Huszonnégy helyett nyolc óra alatt 

Az elmúlt hetek alatt meg- Most már kevesebb a szám
javult a népnevelők tájékoma.- adáselváiasztás. de még mindi-g 
tása, fokozódott munkájuk el- előfordul. Beszélgettem a dol
lenőrzése és máris lemérhető gozókkal arról, hogyan lehet
ennek következménye: siker- ne megszüntetni. Naponta meg 
rel fejezték be a kölcsönjegy- kellene tarumi a rovancsolást zést, teljesítették a harmadik és a jutalmazásnál is figyenegyedévi tervet, több mint !embe kellene venni, hogy 10 százalékkal csökkent a volt-e számadáselválasztás. Soszámadáselválasztás. kat sei.ít a szállíttató felekkel 

A Szolnoki Közlekedési 
Egyetem diákküldöttség,, szep
tember 27-től október 12-ig 
tanuhr..ányúton volt a ba
ráti Német Demokrati.1CU3 
Köztársaságbam.. Számomra fe
felejthetetlen élményt, garoag 
tapasztalatot jelentett az a 
megtisztelő megbizatás. hogy 
ezt a küldöttséget kísérhettem. 

Igyekszem röviden vázolni 
tanulmányutu'llk néhány ta
pasztalatát, anélkül. hogy 
részletes útleírást, va,gy teljes 
értékelést adnék élményeink
ről. Mint a Drezdai Közleke
dési Főiskola vendégei számos 
vasúti üzemet, történelmi em
léke�ben és természeti szépsé
geklben bővelkedó helyet láto
gattunk meg és meg;smertük 
a szocializmust éi)ltó német 
népet. 

DREZDA 
Az értekezlet azzal kezdő- való kapcsolat. mellyel el lehet 

dött, hogy a pártszervezet be- érni. hogy pontosan bárcázzák 
számoltatott három népnevelőt az árut. Ez is csökkentené a 
a munkájáról. Nagyon hasz- számadáselválasztást. 
nosnak bizonyult ez a mód
szer. Tamás Ferenc elvtárs el
mondta például azt, hogy hosz
szú ideig gondolkozott azon, 
mivel lehetne lelkesíteni az 
embereket, hogyan lehetne 
konkrétabbá tenni az agitá
ciót. Igy jutott arra a gondo
latra, hogy kiszámítja: hogyan 
áll brigádja az éves terv telie
sítésével. A csapatkönyv ada
tai alapján - flgyelembevéve. 
hogy egy-egy dolgozónak napi 
204 mázsa árut kell megmoz
gatnia - kiszámította, hogy 

A három népnevelő tapasz
talata többek számára volt 
hasznos. Sági István, Tamás 
elvtárs módszerével kiszámí
totta, hogy brigádja október 
15-én befejezte éves tervét és 
jelenleg 1956. február 28-1 ter
vüket teljesítik. Ezt a mód
szert most már átvette vala
mennyi népnevelő és a szá
mítgatások alapján nagyszerű 
eredmények látnak napvilá
got. 

A pontos munka azt Is je
lenti, hogy állomási sorrend
ben rakjuk be az árut a ko
csikba, mert ezzel meggyorsul 
a kezelés és hozzájárulunk a 
tehervonatok menetrendszerű 
közlekedéséhez is. Nem sza- A Drezdai Köz.lekedési F&
bad túrnünk, hogy kiterhelet- is.k.oláról külön cikket lehetne 
len kocsik menjenek el állo- írni. Uj, a legmodernebb tech
másunkról. Ha minden kocsit nikával felszerelt épületben 
kiterhelünk, akkor lényegé- 1800 hallgató nyer elhelye7.ést. 
ben megnöveljük a kocsipar- · Az elméleti fog]a1koziisok: 
kunkat és ezzel saját megun- után a gyakorló termekben, 
kon is segítünk, mert több ko- laboratóriumokban, a legeló
csink lesz a berakásokhoz. nyösebb feltételek mellett sa
ű gyel)ünk arra, hogy a vonat játíthatj.ák el azt a gyakorlati 
indulasára készen legyen a tudást amixe egy mérnöknek 
számadás és ne forduljon elő feltéll�nül szükEége van. Nagy az �em, hol:! !_-ész elegyből körültekintéssel összeállított kellJen kocsit k1soroznunk. szemléltető eszközök könnyí-

brigádja október 12-én befe- Nm-ember 7 tiszteletére 
jezte éves tervét. Amikor ezt 
elmondotta a dolgozóknak, 
azok mindjárt nagyobb kedv
vel folytatták munkájukat. 

A lelkes hangulatot helye
sen használta fel Tamás elv
társ. Megbeszélte a dolgozók
kal a vasút politikai főosztály 
levelét, majd elhatározták, 
hogy vállalják: az érkező árut 
nem 24 órán belül, hanem 
nyolc óra alatt továbbítják. 
Ezt a felajánlást kilenc napja 
sikerrel teljesítik. 

A további feladatok agitá-
ciós módszeréről a párttitkár 
elvtárs a következőket mon
dotta: 

Szab6 párttitkár elvtárs szá- tik a tanulást. A modern gé
mos agitációs érvet sorolt fel a pi berendezések eredményes 
népnevelők munkájához, me- kísé!"letezési feltételeket biz
ly�t . kiegészítettek . a . hozzá- tosítanak. a különböző terüle
szolok. A sok ag1tác1ós érv teken végzendő kutatásokhoz. 
biz'.osíték arra, �ogy � Nyu- Küldöttségünk körében nagy gah ponkon tovabb JaVl_il � érdeklődést keltettek a műm1:1nk�, �ert 32 népnevelo jo an}'agok előállításával kai>-agitác1ós ervekkel felszerelve 1 • kí , 1 tek példá 1 A minőségi munkára 

kell a fő figyelmet fordíta
nunk. Ez a kulcsa annak, hogy 
teljesítsük feladatunkat, si-

olyan hadsereg, amely minden cs� a.os, . ser e . u 
nehézség ellenére is gyöze- a�lvágókesek helyett kera
lemre tudja vezetni a dolgozó.. m1a anyagok felhasználása. 
kat. Ismeretes. hogy az angol-

Segítsék pártszervezeteink 
Horváth Zoltán népnevelő 

az egyéni agitáció fontosságát 
bizonyította tapasztalatával. 

az MNDSZ tömegoktatás megszervezését 

- Odajött hozzám Gál Im
re elvtárs és azt kérdezte, mi
ért nem kap jutalmat, amikor 
hónapok óta kifogástalanul 
dolgozik. Utána néztem pana
szának és kiderillt. hogy mun
kájában többször hanyag volt 
és nem egyszer hiányzott az 
oktatásról is. ami miatt, 
büntetésből két hónapra ki
zárták a jutalmazásból. Sokáig 
beszélgettem vele a hallottak
ról, végül belátta, hogy jobban 
kell dolgoznia, ha jutalmat 
akar. Azóta nincs is kifogás 
ellene. 

Nagy ,szeretettel fogadták a 
vasutas nők a gazdaa.sszonvkö
röl<et, ahol 3zabás-varrást, já
ték.kés.zíté.st, népi hímzést. loö
tést-lwrooU:.st. kertészkedést, 
baromfitenyésztést lehetett ta
nulni. Igen sds:ain vettek rélzt 
például a tS?,Ol!noki pályafenn
tartási főnökség VIII. és IX. 
pályamesteri szaikaszáin műkö
dé szabás-varrás tanfolyamon, 
a szolnoki járóműjavító ját.ék
készí!ő tain!olyamán. 

Segítsék 
párls:ter,:ezeteink • . • 

s,eok, irodalmi szemelvények, 
egyszerű asszonyok írásai tar
kítják a könyvet. amelynek 
felolvasása a l<ZBOOkörÖn nem• 
csak szórakoztat, hanem nevel, 
tanít is. amellett a dolgozó 
3SSZ011Yok idejét sem köti mág 
külön Je. 

Az MNDSZ-o'ktatás harma
dik formáját az iSmeret.terjesz
tő e!oadá3ok képezik. Az lsme
retterjesr.ő előadás a fő tö
mega.'ctatási forma, melyet 
igen helyes a helyi TTIT-tel 
közösen szerveZ'll.i. A termé
szettudományi előadások mel
lett ebben az évben indul a 

A politikai fóosztály levele 
to,ábbi eredményekre 

buzdít 

Mi.nden vasúti szolgálati he
lyen megkezdődött a párt- és 
a DISZ-oktatás. November el
sején megkezdik oktatási mun
kájukat a vasutas MNDSZ
szer-vezetek is. Az MNDSZ-ok
tatáB nagy Jelentőségű, fontos 
feladatot hárít a vasutasasszo
nyok szervezetére: neveljenek 
az 1955-56-os dktatási évben 
hazájukat és munkájuka� for
rón szerető asszonyokat, olyan 
nőket. akiik példát muti:itnak a 
munkában. fegyelemben. a;a
ládi életünkben és gyerrne
lreinket. hozzátartozóikat iS 
hazafiságra, helytállásra tainít
já•k. 

Az MNDSZ-oktatás csa.k ak
kor lehet sik<!res, rw. -,zinte va
lamennyi vasutas asszonyt és 
Dányt bevonn,a.k a:z oktatáooa, 

- Felolvastam én is a dol- mé:g azdkat is, akik nem ta,g
gozóknak a politikai főosztály jai az MNDSZ-ne!k. Termész.e
levelét, utána pedig megbe- tes. hogy az MNDSZ-oktatás 
széltük, mit kell tennünk a lényegesen különbözik a párt
magunk területén. Elmondot- és DISZ-oktatás:61. Különbö
tam, hogy kevés a kocsi és ez zLk nem.csak tematil\tájában, 
a mi hibánk is. Még gyakran ha.nem formájában, módszeré-

Ezek a szakkörök az !dén is "NfJkró! a nók.nelk" című elő
működni fognak. a.zonban te- adássorozat, mely a nők régi 
vékenységii.ket lkiter Jeszt,i.'k.. kívánságának megfelelóen i,s
Szabás-varrás, vagy �átékk-é- merteti többek közö� Zrínyi 
f;Zít.és közben igen ,szórakoztató ll;ona életét. a nők harcát a:: 
a jó felolvasás. Az MNDSZ ol- 1848-as soobadságharcban, a 
vaookönyv mej!iköooyíti a té- 1 fasizm'U.$ elleni harcban és 

maválasztást. Gyönyörű ver- napjaín/Qban a békéért. 

Kelló ·gyakorlattal és elméleti felkészültséggel 
rendelkezó propagandistákat 

előfordul, hogy nem haszná'l- ben és szervezésében is. Az MNDSZ-o'ktatás tehát 
juk ki a kocsikat, 2-3 mázsa változatos.. érdekes. minden 
áruval is nem egyszer útnak Szervezzüllk dolgozó asszony melrtalálhatja 
indítjuk. Megfogadták a dol- az o� lei;jobban érdeklő témát. 
gozók, hogy helyesen csopor-, olvasóköröket A siker az MNDSZ-szerve:re-
tosítják a küldeményeket és tek kezébe van letéve. Az ok-
így kihasználják a kocsik r�- Az MNDSZ leg;régibb okta- tatá! megszervezéséhez, a ha,ll-
terüle!ét. Varga Béla kir�ko- tási formája az olva3ókör, ol- aatdk és propagandistálk kivá
�un�as ezen __ a m_egbeszélesen vasó mozgalom. Célja, hogy az f.a3ztásához azonban nélkülöztársaival egyutt _v�llaltu, hogy- asszonyokkal, lányokkal meg- hetetlen a, pártszervezetek se-ha a forgalom 1doben beállít- szerettes,se a könyvet, az olva- , , 
ja a _kocsikat, ők még aznap sást megismert- kitűnő írók 

I 

gits�ge. A partszervezetek se
kirakJák. 1 mű�eit. Az olvasókörök nem- gítsék elsősor�n az olvasó:' és 

Mohácsi János, a 22-es ra- csak a nők művészi ízlését fej- gazdaassoonykor vezetők k1vá
kodó csoportvezetője is ered- les.,tik, hanem öntudatukat is lasz!áBát. Bízzanak meg az 
ményekről, jó munkáról szá- Az értékes olvasmányok hoz- MNDSZ-szel közösen a körök 
mait be. Nagyon nehezíti a zásegítik az as.'>2:onyokat. hozy vezetésével olyan a&SZonyokat. 
munkát - mondotta -. hogy tisztábban lássanak erkölcsi. akik kellő gyakorlattal. margidres-gödrös a rakodó és ½-ti- társadalm· és politikai kérdé- xista-leninista képzettséizs;:e1 lönösen rossz a rakodó szele. 1 

• , 

A napokban például egy ló sek�n. __ Az idei dktatási e�_b':_11 rendelkeznek a:kirk nemceak jó 
megbotlott és majdnem a ko- ter3esszwk ki az olvasókorok propagandisták. hanem kiváló 
esik közé esett. Már két bi- munlcáját. Erre sok lehetóséS(e· agitátorok ls. Támogassák az 
zottság is megállapította, hogy kínálnak például a oihenószo- MNDSZ-szervezeteket. a kul• 
azonn� meg _keJI csin�lni, .: bák. laktanyák. ahol huzam<r túro!thonokka.I. u U:remJ bl
rakodot, megsem tortem_ sabb ideig csopor!ocan tartóz- zottságokkal és a DISZ-szerve_ 
semmi. (Helyes lenne, ha bi-
zottság helyett végre a javító- k?°r.a� ass_zon���I<. lányok. A zetekkel való kapcsolat építé
munkások jelennének meg, p1henest eloseg1ök az érdekes sénél. amely feltétele armak. 
még mielőtt valamilyen súlyos de emellett hasznos, tanulságos hogy minél több aisszony és 
baleset történik, - A szerk,) felolvasások.. lány veg:i,en részt a különbözó 

oktatásokon. Csalk ez biztosít
ha�ja, hogy az idén nagy szim

ban tom.uljanak az olyan asszo
nyák és lányok, a'kik minded
dig távol tartották magukat n 
mozaaLmi munkától. .,félt�k 
politizálni". 

De a pártszervezetek segíté
se csak akkor lehet hatékony, 
ha az MNDSZ vezetői na�y 
szeretettel. szorgalommal fog
lalkoznak az oktatás előkészí
tésével. Vezetőségi ülésen meg
beszélik.. hogyan kívánják 
megszervez:ni az ok!:atást, mit 
tesznek az oktatás propagálá
sáért. Helyes. ha rajzok. szí
nes plakátok, rövid tájékozta
tók seidtségéveJ népszerűsítik 
az MNDSZ oktatását. hirdetik 
a különböző körök programját. 

Az MNDSZ előkészítő mwn
kája és a pár.szervezeteik se
gítrege azt eredményezi majd, 
hogy szám0s vasuta� dolgozó 
nő ismeri meg az oktatásokon 

j az MNDSZ munkáját és kap
csolódik be a szervezetek mun
kájába. 

ameri!kai bombázók 1945 feb
ruárjában Drezda nagyobb 
részét a földdel tették egyen
lővé. Megismel'ked.tünk e,n-e
temi hallgatókkal, vasút! 
munkásokkal, értelmiségi dol
gozókkal, akik izzó gyűlölet
tel ítélték el a fasizmust és 
teljes erejükkel dolgoznak a 
demokrati�us né.--net állam 
erősítésén. A szocialista jövő
be vetett hitüket tükrözi az a 
lelkesedés, ahogyan megismer
tettek bennünket az egyetemi 
v�rosrész építésének 10 éves 
tervével. A Köz.lekedési Fói& 
kola ennek a tervnek már el
ső megvalósult láncszemét je
lenti. A városban mé.g mindig 
sok a rom. A lakosság társa
dalmi munkával ,segíti az épí
tőmunkát, a német fiatalokkal 
együtt küldöttségünk is dol
gozott néhány órát a romok 
eltakarításán. 

A történelmi nevezetességű 
épületeket eredeti &tilusukiban 
építik újjá. Nem.sokára befe
jeződnek a ,,Zwinger" épüle
t.ének helyreállítási mU!llkála
tai. ahol a Szovjetunió által 
nemrégiben vissszaadott vi
lágh!xű dreulai képtár anya
gát helyezik el. 

Rtszletesen tanulmányoztuk 
néhány vasúti járóműjavító 
munkáját. (Berlin, Zwickau. 
Meiningen). Az üzemek!ben a 
legnagyobb rend. t!sztasái; és 
szervezettség uralkodik. 
Anya,gtakarékossági hónap lé
vén lépten-nyomon találkoz
tunk a takarékosoo.gra moz
gósító felhívásokkal. Az egyes 
munkafolyamatok megszerve
zése, az anyagelőkészítés, a gé
pesítés magas foka a járóműja
vítók fejlett technikájáról tesz 
bizony6ágot, küldöttségünk 
tagjai beszélgetve a munká
sokkal, vezetőkkel, számos 
munkamód..<zert jegyeztek fel, 
11.lllelyeket az itthoni munká
ban is felhasználhatunk. A né• 
met elvtá=k kéraségesen 
nyújtottak felvilágosítást min
den.ró]. 

BERLIN 

Nagy érdeklődéssel tanul
mányoztuk Berlin közlekedési 
rendszerét. Rendkívül érdekes 
volt a Friedrich Strasse állo
más megtekintése, ahol a ma
gas vasút (S-bahn). a földalat
ti vasút (U-bahn) és a rendes 
vasút több emelet mal(asság
ban csatlakozik egymáshoz. 

A berlini Sztálin-allécn sé· 
tánk alkalmával joggal érer
hettük, hogy a világ egyik leg
szebb útvonalán járunk, ahol 
minden ház eg-y-egy építómű
vészeti alkotás. 

A SZOVJet hősök emlékművét 
a berlini Treptow-parkba-n a 
legtöbben már képről ismer
tük. Mégis, amikor a valóság
ban megláttuk a közel 50 mé
tE'r mag�ságú emlékművet. le
nyűgöző érzés vett rajtunk 
erőt. Az emlékműhöz vezető 
úton két hatalmas vörös már
ványból készült zász.ló mellett 

haladtunk el. Ezek a zánl69t 
abból a márványkóból készül• 
tek, amelyet annak idején Hit
ler Moszkva rendeltetéssel va
súti kocsiba rakatott, hogy 
1941. november 7-re dísze:.nel
vényt készíttessen ma�ának 
Mo&Zlh"Vában. Látva a német 
nép békesz�retetét: láza,; építő-
munkáját, Sztálin elvtárs em
lékezetes szavai jutottak 
eszünkbe: ,,Hitlerek jönnek, 
Hitlerek mennek, de a német 
nép marad!" 

Strálsund-ban egy hatalmas 
hajóépítő gyárat, Sassnitz-ben 
egy halkombinátot láttunk. 
Nagy élményt jelentett ED'.á
munkra az Jé..szaki-tengeren tett 
félórás hajóút, amelyet - kQ. 
lönósen mert vihar volt - � 
lószíniíleg sokáig nem feleJ• 
tünk el. 

LIPCSE 

Lipcsében a német dolgozók. 
kal együtt ünnepeltük október 
7-én a Német Demokratikus 
Köztársaság születésének hr.• 
todik évfordulóját. Az egész 
város ünnepi dí�zben volt. A 
Dimitrov téren 200 OOO ember 
gyűlt össze az ünnepségre. A 
magyar vasutas dols;:ozók nevé
ben alkalmunk nyílt üdvözölni 
a na:gygyülést, mely ezúttal a 
magyar és német barátság el
mélyítésének egyik állomásr. 
is volt. 

Beszélnünk kell még a fa• 
siszta barbárság e!;Yik színhe
lyéről, Buchenwaldr6l és mel• 
!ette a német kultúra ősi fész
kéről, Goethe és Schiller hazá. 
járó!, Weimárról. A német dol
gozók gyűlölettel és megvetés
sel beszéltek a buchenwaldi 
haláltáborról, ahol tízezreket 
pusztítottak el, a hitleri fa• 
sísztá'lt. Ugyö:nal-'...kor büszkén 
vallják magukénak Weirr.árt, 
ahol minden a nagy német 
humanisták emlékét hirdeti. 
Ugyanitt megtekintettük Lilzt 
Ferenc: házát is, aki hooszabb 
idelg Weimárban élt. 

Utunkon mindenütt a Jeg. 
kedvesebb vendégszeretettel, a 
szocializmust építő magy&T nép 
iránti megbecsüléssel találkoz• 
tnnk. Jóleső érzés volt, hogy 
bármelyik üzemben, vagy étte
remben jártunk, magyar zásZ• 
ló fogadott bennünket. Egysze
rű vasúti munkások arra kér
tek benünket, mondjuk el ide• 
haza. hoizv a demokrati�m 
Németország dolgozói te!Jes 
erejükkel harcol=k a békéért, 
bíznak a Német Szocűtlilta 
El}"Jségpártban, bíznak abban, 
hogy a swcialista tábor segít
ségével Fikerül a német ezysé
get megvalósítani Küldöttsé
günk szószólói& volt a magyar 
és német fiatalok újtípusú, Sl'JO
dalista barátságának. A fejlett 
német k/\zleked�si technika 
megismerér.e nálvnk ls a szo
cializmus ép ·tését erósiti. A két 
egyetern fiatal•ága és tanári 
kara közelebb került egymfü!
hoz. T...átogátásunk a további 
rendszeres kapcsolatok fenntar
tását alapozta meg. 

Kép az NDK-ból 

Grossrllachen•S!ld 4llomáson a vonatok indulása 

ratnál kezellk a Jegyeket. 
ei6tt, a beJA• 
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Fülöpszálláson a nehézségek ellenére is l,e/ytállnak Dolgozóink az őszi forgalom har�aman 
FOLOPSZÁLLAsON, a vo

natról leszállva, ütött�kopot� 
fabódé előtt találja magát az 
utatl. Tájékozatlan lévén azt 
hiszi, hogy az állomás valame
�yik külső irészére került é6 
keresi a felvétel; épületet. Fel
,·ételi épület azonban ,sehol. 
Azaz . . .  a felvételi épület nem 
inás, mint aiz a fabódé, a.mely 
előtt áll 

Tíz éve dolgoznak ebben az 
építményben a fülöpszállási 
vasutasok, mert a háborúban 
kiégett hajdani felvételi épü
letet amwkidején lebonto:ták. 

Ha még azt is számbavesz
jlZÜ/k, hogy a dolgozóknak há
rom fogadó. egy tároló és egy 
rakodó csonkavágány áll ren
del:kezésükre a nagy helyi és 
átmenő, elágazó teher- és sze
mélyforgalom lebonyolítá..s.á
hoz, nyugodtan mondhatjuk: 
11.vncs könnyű. dolguk. 

Az állomáson egy percig sem 
ezünetel a mozgás. Pillanatnyi
lag da.raz.sak síró dongása 
szolgáltatja hozzá a kísérőze.. 
11ét. A csípős kis rovarok el
vaszte:t boldogságukat sirat
ják, hiszen nem követhetik a 
mézédes fülö])SZá!lási csemege
Jzőlőt Csehszl.oválkiába, a Né
met De-mok-ratikus Köztársa
ságba, Svájcba. Napi öt-hat fko
csi s:zélót ad fel a földmúves-
5zövetkezet. A 'kecskeméti vo-
11al, Izsák. Agasegyháza 25-30 
kocsijával együtt rendszerint 
l:t képeznek belőle szobi i-rány
vonatot. De folyékony állapot
ban is útrakel •napi egy-<két ko
csi szőlő: hatalma.s, beépített 
hordókban szállítják a mustot 
a budafoki pincékbe. Ehhez 
jön még 10-12 kocsi egyéb 
feladás, majdnem ugyanannyi 
leadás. 

ILYEN JELENTOS kocsi
mennyiség se okozna nehéz.:sé
get, ha a kecskeméti vonalra 
menő és az onnan érkező te
hervonatok csatlakozása ked
vező lenne. De mivel nem az, 
s a 999. számú vonatot gyak
ra:n le is mondják. az eLegy 
elég .tú-rú.n 24 órát is ácsorog. 
Ez látszik meg az áHomás ko
csitartó�odási te]iesítményén : 
szeptemberben a 105 százalé
kos élüzem szinttel szemben 92 
i;zázalékos volt, Az igazgató.ság 
uizyan jóváírt.a a nem az állo
más hibájából keletkezett le
maradást, de még így is csak 
103 százalék lett a teljesít
mény, A fajlagos kocsimozga
tást a 107 százalékos élüzem 
szint fölött 1 15  százalékra tel
jesítették, a rakodás 101 száza
lékos tényszáma azonban Js,
mé: alatta van a 1 08 százalékos 
6Z:intnek, mert a szállíttató fe-

lek nem tud:na:k megbivkózmi a 
hétvégi árutömeggel. Pedig 
Tabi Jánosnl, a fiatal fónök
ltel az élen szmre az állomás 
egész személyzete éjjel-nappal 
hajtja a munJ,át. 

Kozma Gábor elvtál'IS, váltó
őr, az állomás legidősebb dol
gozója mondja: 

- FURA ÁLLAPOT van 
min;í.lunk. It:, '!IZ állomás fel
ső végén 24--24, az alsó végén 
pedig 12-24 a szolgálat. öten 
vagyunk váltókez2lők. ha ha
tan lennénk. egyformán tehet
nénk szolgálatot és jobban 
menne a munka. Az il(azgató
sáe bíz1 at. hof!V nevelji.ir.ik ma
gunkna,k embert. Hát nevelüntk 
is, de amint kineveljük, awn
nal elviszik. 

Ha ezek után azt hinr.1é va
la ki. hogy az al,só �oronyban 
minden rendben van, téved. 
Tavaly októberben bevezették 
az állomásra a vil'anyt, de 
csa,k féUg. Fa,<szi László váltó
kezel\"melc és társ·ainak az fái 
- s méltán -. hogy amíg az 

állomás felső végén villany vi-
lágít, ők petróbeumlámpa m-el- , 
lett vt1,koskodnak. Éjjeli tola- Tömörül az igazgatósági 
tásm.ál nem látják a határ:, 
mindig el kell szaladni meg-

verseny mezőnye 
nézni. begurult-e a kocs.L Szeptemberben az igazgató-

Az elágazás, a sorompó, a ságok fokozták teljesítményei
vízdaru sem esik bele a villa- . ket, ennek következtében a 
mositott részbe. Pedig csak ' me7.öny erősen tömörült, el
két oszlop ru h:ircmszáz m.::1er- tűntek a nagy pontkülönbsé
nyi vezeték kell2ne hozzá. A gek. A helyezési sorrend a 
sz2g-2di igazgatóság gond.oskod- következő: 
iék róla, hogy befejezzé'k az ál- 1. Szombathely 71 pont, 2. 

más villamosítását. El(}·elJre ez Pécs 69 pont, 3. Miskolc 65 
a dolgozók e!!}'etlen kívánsága. pont, 4. Szeged 54 pont, 5. 
Azt p~jig erősen remélik. hogy Dcbrocen 52 pont, 6. Budapest 
a mi.e� li'k ötéves :ervben sor SO pont. . . • . •  
kerül ú!lomásuk bővítésc:ere a A szombathelyiek ismet JOl 
felvételi épület me,;épílé!cé:·e. j dolgo�tak � legfont�bb ':',er: 
De addig is úgy akii.rnak dol- . senyt�nyezok . .  �z u�VI-�h 
gozni m · th · k . b - .1 • terv, a tennele:s1 terv es a bér-. , ·• rn a m:_1r a ,1 �": e_'.1 •

1

. alao teljesítésénél. A kocsifor· ru lomas. _ko":ze!u felvete,i epu- dul·ó,ál és a mozdonyfélfordulet se�te_ne ok�t '?1.unkájuk- lónál is ők érték el a legjobb ban. Le.g,ko•elebbi celiuk, �o::v eredményt. A budapesti igazn°:'embe-r .7-1:.e, az -�dott korul- gatósá.7 még mindig utolsó, de men�ck !<ozott_ cs_oa:kentsé_k a 
I 

eredményei javulnak. Pályak?c."itartozJkod�t es _a s,zálht'.a- fenntartási szolgálata első lett, to felefolcel egyuttmukodve 3a- kereskedelmi szolgálata mávítsák a ra,kodási időt. sodik. Jó eredményt értek el 

A SZOLNOKI MŰVEZETŐK KÖZÖTT 
A vasút műszaki dolgozói 

igen fontos mu111k,a<te-rüle
ten - derek.a5an. becsületesen 

munkáll�odnak awn. hogy kü
lönösebb zökikenő nélkül old
has6Uk meg a szállítási felada-
tokat. 

. 

lőgiai eljárásokat használják a 
dolgozók. tőlük várják a szak
irányítást. a balese'..mentes 
munkára nevelést. A múve7R
tő kötelessége. hogy a dolgozó!< 
bérének alakulását figyelem
mel kísérje, szociális ügyeik 
intézésében és elbfrálásában 

Rendkívül fontos feladatkör- elvtársi támogatást nyújtson 
ben dolgoznak például a járó- A művezető ellenőrzi az elvég
mújavítók múveze!:ői reszort- zett munkát. gondoskodik a 
felelősei. A múvezeták felada- hiálnyo.sságok megszüntetéséről, 
ta a dol.J!ozók munkával való felel a hejyes anyai(felhaszná-

lásért. Mindezek mellett az á ellátása, a munka kiVirelezésé.. vállaikra nehe•edi-k a korszerű nek helyes és szakszerű iránv1- terhnika. a ió munkamódsze
tása. Ok felelnek a munkák rek„ a fejlettebb technológia 
határidőre tfüténö ellkészité-

1 
ügyének képviselete a dolgo

séért. Nekik kell azon lenm. zók között. awknak elteriesz
hogy a legkorszerűbb techno- tése. 

A munkafegyelem a jó munka alapja 

magasabb célkitűzések feltétel 
nélküli teljesítésére. Ha ea;y 
művezetőnek hangoskodással 
kell tekintélyt �artania. akkor 
beszélhet reggeltől estig, nem 
lesz ott eredmény. A jó 
művezető össze tudja egyeztet
ni az álJ.am és az egyén érde
kei t. s úgy dolgozik. hogy egyik 
SE' szenvedjen kárt. Igaz, em
beri gondok, bajok és állandó 
feszültség közben zajlik az éle
tünk, de az eredmények arról 
beszélnek, hogy meg'".érül a tá.. 
radság. 

Ami kissé kedvét szegi a 
szolnoki múvezetőknek, az, 
hogy a művezetők önállóságát 
megcsorbították. · Az anyag
ellátás. a félkészáruk szállítá
sának zökkenői, de nem utolső 
sorban a meósolc és a vontatási 
átvevők sokszor „akadékosko-A Szolnoki Járóműiavítóban ben, az üzem dolgozói mellett, dó" beleszóllsa ü1D•elkbe, igen 

a művezetők szerteál!azó. bo- nagy részük van a pártbizott- alkalmas tekintélyük csorbí· nyolult felada'.át vé22ik Só.�- ságnak, a műszaki vezetőknek. tására. Ezelőtt a művezető telkúti Ferenc, Kálmán Imre, a ,·állalat főmérnökének és az jes egészében felelt a üzemZseinZ,, József, Já1,·or László és üzem igazgatójának. ErcUísi bői kikerülő munkáért. Ma. 
a többiek. A dolgozók mesterei- Gyula elvtársnak. A vállalat a mintha bí - k be 

�:1�;;:i:.� �d�h:tr::t
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szakmai kérdésről, akár sikerben egyaránt osztoznak Vannak. persze. olyan műve_ 
egyébről van szó. A te,:elsők vezetók és munkások. zetők is, akik nem tudr..ak fel-
között is élenjárók ezek: az Kálmán Imre elvtárs. a réz- adatuk magaslntára emelkedni, 
elvtársak, akikre felnézhetnek műves, csőszerelő, 5 a futója- r:em tartják kellően kézben a 
dolgozótársaik. vítással foglalkozó lakatosrész- gyeplőt. Szolnokon is voltak 

.. . . . leg reszortvezetője. ilyenek. Volt egy-két minőségi 
�ovetik is őket . . Ezt �'.�°:: - Mun.kafegye!em nélkül - hiá.•w. A meósok - miután 

a budapestiek a tehervonatok 
utazási sebességének fokozá
sánál is, ennél a versenyté
nyezőnél harmadikok lettek. 
Sokat kell még javítaniok az 
összekapcsolt mozgalomban el
ért eredményeiken, a kocsiter
helésen és a vontatási szol
gálat munkáján. 

Szaporítják a rendkívüli 
áfhaladúsokat 

Kóbánya-Fefrón 

Kőbánya-felső pályaudvar 
dolgozói értékes vállalásokkal 
készülnek november 7-e meg
ünneplé�ére. A forgalmi szol
gálat rlolgozói a kocsi1artózko
dást 102. a fajlagos kocsimoz
gatást 107, a kocsikit:utást 105 
százalékra vállalták. A rend
kívüli áthaladások számát 
nappal 10-re, éjjel 14-re eme
lik. A kereskedelmi szolgálat 
dolgozói a leadásos kocsik ra
kodási idejét 103, a feladásos 
kocsik rakodási idejét 105. a 
kocsikihasználást 103 száza
lékra teljesítik. A forgalom 
dolgozói tovább folytatják pá
"osversenyüket Budapest-Ke
lenföld állomással, a kereske
delmi szolgálat dolgozói pedig 
Kőbánva-teherpályauclvar ke
reskedelmi dolgozóival. (Gyer
gyói lm-re !.eveléból.) 

Kirakási csúcsereámény 
· a miskolci is,a?.:got6ság 

területén 

ben nagy részük van a góc
ponti áruirányítók;1-ak és_ a 
kereskedelmi szolgalat osz• 
szes dolgozóinak, akik a for• 
galmi szolgálat segítségével !<>
lyamatosan biztosítják a szen• 
bányák, kőbányák, a . nehéz
ioarí üzemek, valammt az 
e"gyéb vállalatok üres kocsi:Val 
való ellátását. Ez csak ugy 
érhető el, ha az érkező leadási 
kocsikat az elöírt rakodási 
iclőn belül gyorsan kirakják., 
(Bakó János leveléből.) 

Gyors és pontos 

értesítésckkel 

a j6 eredményekért • • •  

Várpalota állomás kereske
delmi dolgozói tökéletes kao
csolatot építettek ki a szállít
tató vAllalatoklcal. A raktári 
dolgozók. így Ma.gasházi Ist
ván kocsirakományos raktár• 
nok és br'gádia állandóan 
jó eredményeket érnek el. A 
Magasházi-brigád a harmadik 
negyedévben átlagosan a fel
adási kocsiknál 132, a leadási 
kocsiknál 112 százalékra tel
jesítette rakodási tervét. A ko
csik raksúlvs7.erinti kihaszná• 
Itsánál 135- száza1 .. ékos ered
méJ'IYt ért el. A brigácl tagial 
l\!agasházi lsti·án, f-Iorváth 
Gábor, Bogács G11ula raktár• 
nokok a forgalmi szoJg;llatte
vőkkel egymást segítve arra 
törekszenek. hogy pontos ér• 
tesítéseket küldjenek a vál• 
lalntoknak az érkező rakomá• 
nyokról és az üres kocsikról, 

• . . . A forgalmi szolgáfattevől, min• 
c;>ktober �3-án _k,ocslk1ra�s1 dig pontosan közl ik a beállí• 

csucseredmeny SZU.letett a mis- tási időt. a brigád tagjai pe• 
kolci igazgatóságnál. A dolgo- dig r,vomban kiküldik az ér• 
zók a tervezett 2700 kocsival I tPsít�st a _f':lekne!,, í� , éri_k 
szemben 2939 kocsit raktak el io kocsik1rakási tel ;es1tme• 
ki. A csúcseredmény elérésé- nyeiket. 

AZ UTOLSÓ SIMÍT ÁSOK 

nyitJa . a 5zolnokiak k1.uno mondja _ nem tartanánk o�•. több ízben figyelmez'.ették a 
e1:_edmen?e: ebben � eszten-

, 
ahol vagyunk. A művezető múvezetőket a hibákra - új

doben mmden„negyedevben el- legfőbb ereje a 5zaktekinté- ból feladták javitásra a selej
nyerték az éluzem címet. Eb- lye és az. ahogyan az embe- 1 tes munkát. Ebből az követke-------------------------7 rekkel bánik. Húsz éve vagyok zelt, hogy a késői kocsikibo-

múvezető. Semmit nem változ-

1 

csátás miatL a megrendelőnek 

L 'f f '  L "'k" " h '  ' 

tattam első elképzeléseimen. súlyos pönálét fizetet! az üzem. 
0 090 0S O 0S 0Z0n van tekinté!yem és úgy �rzem. Ezt a hibát kiküszöbölték a 

Az Országos Béketanács és a Vasút Politikai Főosztály rende• 
ztsében vándor-atomki�llítást állítottak össze két átalakított 
pullman-kocslban. Képünkön az utolsó slmltásol<at végzik a 
Szovjetunióban müködö, atomerövel ha_rtott erőmútelep másá• 
nak keresztmetszeti ábráján. Az atomklállitás vonata pénteken 

A nyolcvágányos állomásra 
szinte beékelődik. a percnyi 
pontossággal érkező 6602-es. S. 
hogy a 6601-es néhány perc 
múlva berobog a román határ 
felől, máris foglalt az állomás 
valamennyi vágánya. 

Nem kis feladat ilyen szúk 
helyen annyi elegyet mozgat
ni, mint amennyi Lókösházá-ra 
a mostani időkben érkezik. A 
torlódást esetenként Béké�
csaba még azzal is tetézi, hogy 
a lőkösházi szerelvényből nem 
veszik ki a csabai kocsikat. 
hanem elengedik a határig 
gondolva. hogy előbb-utóoh 
úgyis visszakerül hozzájuk. Az 
ilyen lelkiismeretlen munka d 

felesleP.� kocsifutásokon kívü 
a lőkösháziak munkáját is sza
PDrítja. 

Mégsem maradnak szé
oenben az állomás dol-

gozói. 
A forgalmi irodában ott áll a 
szegedi igazi;!atóság területén a 
felszabadulási versenyben le;;:
jobb eredményt elért állomas
nak járó versenyzászló. Az e1-
múlt negyedévben csak a te,·
helési terv nem teljesítése 
miatt nem érték el az élüzem
szintet. Az egyik iránYD.lll 
ugyanis sok üres kocsit to:váb
bítanak. De amióta Cu-rtici felé 
Is tényezőként szerepel a me
netrendszerinti indítás. aggód
nak azon. hogy ezt a tényezőt 
&em tudják é üZPmszint felett 
teljesíteni. Az állomásiak vé
leménye szerint a két banti 
orszás;( határállomásainak vas
utasai nem kellő együttmúkö· 
dése is gátolja a jobb eredmé
nyeket. Valóban a komplex
brigád szeriődés felújítása hó
naook óta késik. s a sze..,tem
ber elsejére elkés.:ült terv 

megvitatására mé" . . szeretnek beosztottja1m. Egyet- szolnokiak, akiknek minden .. a mai na- éctésben dolgozunk. figyelve reményük megvan az é üzem
pig sem került sor. 

Naponta több száz kocsi tor- feletteseink irányítására. a jelvény megtartására. 
indult orszáqjáró útjára . 

(Kovács Géza felv.) 
rlul meg az állomáson. s ez a ----------------------------------------
közeljövőben még növekedni 
fog, 

Ez a nagyobb feladat 
sem állitja megoldhatat
lan feladatok elé a Iőkös-

háziakat. 
Ha a szakoktatás (emiatt nem 
kapták meg a második negyed
P-vben az élüzem cúnet). és a 
mozgalmi szervek munkája 
túl lesz a kezdeti lépéseken. 
egész biztosan még tovább ia
vulnak az eredmények. me.r:
szúnnek a mai hiányosságok. 

A szép és felelősségteljes 
munkát végző állomás moz
galmi és szakvonali vezetői
nek 

nem szabad megalkudni 
azzal, hogy sok a vidékről 

bejáró 
és ezektől nem kívánható el a 
rendezvények látogatása. Nem 
követhető tovább az a mód 
szer. amely a termelési érte
kezletek megtartásánál ta
pasztalható. Pintér Gyula ál
lomásfőnök szerint ezeken dZ 
értPkezleteken 40-�0 száz. é
kos a megjelenés. Nem is cso
da ez, hiszen nem túronként, 
hanem együttesen tartják. 
S az ilyen alkalomkor a sLn'· 
gálatban levők nem mehetne,,. 
a szabadnaposoktól meg nem 
váriák el. hogy ott maradja
nak az értekezleten. · 

A párt- és szakszerve �Ni 
aktivisták egyre élénkülő 
munkássága, a szakvonali 
vezetőkkel az eddiginél szo
rosabb együttműködése min
den bizonnyal meghoua az 
eredményt. s az eddiE? tel iPSit
hetetlennek vélt ténvezők •úl · 
te!lesftésével a lököshá•hk 
felzárkóznak az élenjúrókhnz. 

a 

A jó menetirányító munka 
vonalak átbocsátó képességét növeli 

l!:ppen olyan studiószoba, 
mikrofonnal. hangszóróval, 
grafikonnal, nyomógombos 
automatakészülékkel. mint a 
már közelebbről ismeri buda, 
pesti menetirányító szobák. S 
tegyük mindjárt hozzá: a 
hangszóró. a mikrofon itt sem 
pihen. nem hallgat egy percig 
sem. Csak a jelentkező és a hí
vott állomásoknak a neve 
cseng szokatlanul: Sorkifalud, 
Pácson,i, Oszkó. Na(J1Jkapor
na.k, Pötréte, Gelse. De csak 
a nevek úiszerúek, a problé
mák a Szombathely-Nagyka
nizsai vonalon sem mások. 
mint mondjuk a Budapest
hatvanin, vagy Budapest
szolnokin. A vonal átbocsátó
képességének leggazdaságo
sabb kihasználása az egyik 
legfontosabb követelmény. 
mert a vonal i!!énybevétele 
erősen emelkedett. elegyfor
galma növekedett. különösen 
amióta erősödött MurakPresz
túron a határforgalom. 

Miért nélkülözhetetlen 
a „pókháló"? 

E:redm�nyesebbe;11 . a von!llak I sával, Szombathellyel és Nagy
atbocsatoképess;;-genel, nove- kanizsával, valamint a szintén 

léséhez. - A legfontosabb a na!(yobb elegymennyiséget fel
vonatok beter\'�zés,

e . . az �gy- , dolgozó zaiaegerszeggel és 
neveze_tt . pokha!o·grafik_on Nagykapornaikkal., hogy meny-me.e;ra1zolasa A nu vonalam- . 
kon is elég sok a rendkívüli ny'.. a to�ább1tásra . vá�? ele
vonat. Például a z:ilaegerszegi gyuk, mikorra állítiák ossze a 
pakuratelep sokszor nem tud vonatjukat. A szombathelyi és 
időben t<'?rvet adni. vagy ha a nagykanizsai fútőháztól sor
ad is. az utolsó pillanatban szám szerint kérdezem meg, 
megváltoztatia. Ugyanígy nem milyen gépeket adnak - ez 
ismerjük előre a határállomá- közbevetőleg nemcsak a gépek 
son belépő eleg�n:ei:inyiséget. teljesítményének a szempont
Ilyenkor a rendkivuh vonatok jából fontos hanem azért is. 
útját úgy kell beilleszteni a mert ismere� a mozdon:vveze· 
többi vonat közé. hogy sem tőket, tudom. melyik a gépük 
azoknak a menetét ne zavar- és milyen munkát várhatok tő
ia. sem a rendkfvüli vonatot Iük. 
ne kelljen ácsorogtatni. 

Most lássuk. hogyan alkal
mazza ezt a· módszert a gya
korlatban a Szombathely
nagykanizsai von�lra vonat
koztatva Horváth Ferenc elv
társ menetirányító. Az előtte 
fekvő grafikonon már most. a 
déli órákban ott látjuk a ne
gyedik napszakban közlekedő 
vonatok valóban oókháló vé
konyságú vonallal ie!ö!t útját. 

És ami még 
nélkülözhetetlenebb . . .  

Mint minden munkában. - A tervezés alapja 

- Ezután ,a vonali állomá
sokkal beszélem meg a vona
tok sürgősségi sorrendjét. út
ját. tartózkodási ideiél. állo
mási munkáját. mégpedig 
mindezt percre kiszámítva. 
Például tudom. hogv egy tola
tó.s vonat 13.30 órakor iár be 
Gelse /!ilJomásra. s ott két ko· 
csit kell felvennie. akkor meg
beszélem az álloniással. hol(Y 
ezt a műveletet 20 perc alatt 
kell elvégezniök. 

itt is a jó tervezés az első -
, 

mondja Horváth elvtárs -. 
mondja Pápa Ede elvtárs. me- hogy a menetirányító állan
netirányftó csoportvezető. dóan tájékozódjon az állon'á
amikor arról érdeklődünk 

1 
�ok elegyhelyzetéről. Hat. eset

hogy a menetirányító szoll(á- leg 12 órával előbb megbeszé
lat hogyan Járulhat hozzá leg- lem a vonal két nagy állomá· 

- Különleges gondossággal 
kell figyelnünk a Pácsony
Oszkó. illetve Oszkó-Püspök-

molnári között. a VIII-as tel'o 
helési szakaszon dolgozó toló
gépek munkáját. hogy minél 
gazdaságosabban tudjuk for
gatni a két tológépet. a vona• 
toknak ne kelljen vámi rájuk: 
Meg kell említeni, hogy az,. 

előtt csak egy tológép dolg04 
zott ezen a szakaszon. a me
netirányító javaslatára, hogy 
ne mondjam, kunyerálására 
állítottak be még egy gépet, s 
ezzel mintegy 20-25 százalék• 
kal sikerült növelni a vonal át• 
bocsátóképessé):(ét. a vonatok 
menetideje Szombathelytől 
Zalaszentivánig az addigi öt• 
hat óráról három-három és 
fél órára csökkent, 

- Mindezek az Intézkedések 
- mondja beszélgetésünk vé-
gén Ho-rváth elvtárs - a pon
tos, jó tervezés. a gyol'IS elegy• 
mozgatás. az éles indítások a2 
állomásokon. a keresztezések 
jó kihasználása. felemelt se
bességek kieszközlése. hozzá.iá• 
rulnak a vonalak átbocsátóké
pességének a növeléséhez. 
Nem lehet azonban elég sok• 
szor beszélni arról. hogy a 
legerősebb segítség, a jó 
együttműködés a szolgálati he
lyekkel. a forgalmi szolgálat• 
tevőkkel, a mozdonyvezetők• 
kel. Enélkül a leggondosabban 
kidolgozott terv. a legpont◊4 
sabban rajzolt .,pókháló" ilt 
C6'Ödöt mond. 
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Mellékvonalainkon Levelezői ankét Szombathelyen 

SIÓFOKTÓL-KAPOSVÁRIG Jl:lénk beszélgetés zaja verte 
I 

sói és sa.itóf�lelősei_ iöltek ö�z
fel október 1 2-én reggel a sze � . v�sut POllhka1 oszta}Y 
szombathelyi Ady Endre Kul- megh1vasara, hogy elmondJak 
túrotlhon csen�l.jét. A,, _Szocia-

1 
v�l���nyüket a vasutasok UJ· 

lista Vasútért ,evelezo,, olva- sagiarol. 

ja. bogy a mosdót használni 
tudják a tapolcaiak. 

Karádon jó állomás, Tab és Ádánd A „csicsali vonal", amelyen 
lapunk múlt heti számában 
indultunk az olvru;óval felie
dező ú tra. Tab után egyre te· 
kervénye:sehbé válik, s a vá· 
gfoygépkocsi olyan keringő
zélbe kez.d, hogy szinte bele
szédül az utas. Még szeren
c�e. hogy Tabtól mindössze öt 
kilomé-:er 

mellett a legeredményesebpéldául éppen mo5t készül új ben dolgozik, dicséretére le• iparvágány. amely megoldja a gyen mondva Fenyvesi István rakodási problémákat. A pul· állom{lsd'önölrne'.<. két forgalmi zométeres daru átalakítása szol-gálatlevójének, két váltó· villanymotorosra szi.rnt:m fo· kezelőjének, málházójának. lyamatban van. Csak még a t<kik közül Szijjártó elvtárs szénszerelési ikell megoldani, forgalmi szolgál&ttevőt és mert az állomáson még nlin-
Iliász Lajos málházói névdig lapáttal szerelnek. Kép- ezei-int is meg kell említeni. zelhetni, mit jelent három mert ök a jók közül is ki· méte,·es magasságra lapáton- emelkednek. Ihász elvtárs ér

�t feld�_bálni a s�enet. ,2:.ml� deme például, hogy a forgal-1,�r Karadon, a ' onal koz_ mas állomáson példás a rend pen :rninden tehervonat sz_e- és a tis2>'.,aság. 

Az újság feladata, felelóssége 

Varga József elVíársat. a 
várpalotai állomásfőnököt. 
mint az ifjúság nagy barátiitt 
ismerik. Ez csendül ki hozzá
szólásából is. amikor arra ké
ri a szerkesztőséget, hogy bő
vítse az „Ifjúsági élet" címú 
rovatot. Elmondotta, hogy a 
lap több cikkét az oktatásnál 
felhasználiák. 

Kapoly, 
ahol azért is érdemes meg
a\lni, mert ez a kis állomás
kezelőség kitűnően érzé
kelteti, miként pe2lSdül, gya
ra];l6zik a falu és ennek nyo
mán hogyan nő meg a mel· 
léi<vonalak jelentősé�, lesz a 
mellékvonal „fővona!Já·', egy
re fontosabb tényezőjévé a 
vasút életének. Kapolyról 
az elmúlt két hónapban 
elküldtek 220 kocsi len-
kórót, 10 kocsi kendert, 
11 cukorrépa 1 00-120 va
gonnal lesz, az erdészet a 
pyáli-őszi forgalomban be
i·ak vagy 300 kocsi tűzifát. a 
gabona pedig az év végéig 
�elmegy 200 vagonig. A Ter· 
ményforgalmi most építtet az 
állomáson t ízvagonos górét, 
mert nem tudja hová tenni a 
1;ok kukoricát, amíg berak· 
ják. 

Jl:s ennyi t,enger munka kö
�pén talá1kozunik a mese
h&ssel. akire cikkünk első ré
�zében utaltunk. Süveges Fe
renc állomáskezelő, amikor 
érdeklődünk, hogy megy a 
munka, panasz és dicsekvés 
r,élkül mondja: .,Dolgozunk 
Ujévtől Szilveszterig." Ha
vonta négyszer kap felvál
lást, málházója, Papp Ferenc 
ugyanígy. Egyenruhája, mi 
t;agadás, foltos, piszkos, mert 
nen'Í tudja a;erélni. A nyári 
ruhát még nem kapta meg. az 
új szövetzubbony pedig csak 
most lesz időszerű. 

- Nem lenn.e i tt semmi baj 
- mondja egyszerúen -, de 
11, vi!l.anyt igazán bevezethet· 
flik. A fah,ban már minde· 
tiült ég, csak 50 méter drót 
kellene, hogy az állomáson is 
kigyulladjon. 

Biztosan sor kerül rá. Sü
veges elvtárs is megkapja az 
őt meeillető egyenruhát, hi
sr.en sok jele van, hogy a fel
E6 vezetés tisztában van a 
vonal fonlosságával, gondos

kodik róla, fokozatosan kor-
6?.erúsiti a szolgálati helye
ke4", igye.l{szik kön,nyíteni 
munkájukat. 

rel, telen a személyvonatok ,,s. , . , • 
Órákat rabol el egy-egy sze· 

1 
· Nem:·�g�b�_:1 meg 

.
aika?_020!, 

relés és nemcsak a mo7dony. i t t a _kirairn,,, de . ma mai ha
meg a vonat személyzetét ve- rom ora . ala_tt k1�·akmtk _m1f,l
szi i�énybe. hanem a valló- den kc�sit es m,,ar kuld�k 1� 
kezelőket is. akik segédkeznek az u1eset. va�y ugya_naz, 
nekik. Remélik. ez is barna- megrakva. Me1 t bevezették a 
rosan megoldódik. rakva-rakott mo7:ga�mat i -. 

Augusztusban elertek az él· 
üzem szinfet. azóta nem is 
adják ah l,b. l\I inden hónap
ba„ pant=n megtartják .a 
komplex·bri<;ád értekezletet a 
szállit-tató felekkel. 

A megjelenteket a terülc· • 
bizottság kép\'iselőie üdvözöl· 
te, ma.id Horváth elvtárs, a po
lil:kai osztály munkatársa be
szélt a sajtó jelentőségéről. A 
többi között a köveU,ezőket 
mondta: - A lap a vasutas:>k 
számára a nyilvános felszóla
lás, a bírálat és a javaslattétel 
egyik fóruma. Igazgatóságunk 
területéről is számosan ker�
si k fel leveleikkel a szerke,z
tőséget. Elmondják szolgálat, 
helyük eredményeit. hiányos
sagait és a hiányosságok meg· 
szúntetéséhez kérik a segítsé
get. 

Az állomás így sem dol-
gozik rosszul. sőt egyes té
nyezöknél egész kiválóan ver
senyez. A kocsiltihasználásban 
1 10, a berakásban 198, a ki·  
ra,kásnál 194. a kocsimozga· 
tásnál 136 százalékot értek el 
legutóbb. tehát felülmúlták az 
élüzemszintet. Csak a 125 szá
zalékos kocsitartózkodást nem 
sukerül elém-i. meTt itt kez
dődik a tizenöt ezrelékes 
emelkedő és kevés kocsit tud
nak egy-egy vona•ttal elkül
deni. 

Felsőmocsolád 
dolgozói ugyanezen oknál fog
va szintén csak 104 százalék· 
ra teljesítették a 110 száza· 
lékra vállalt kocsitartózko
dást, a kocsikihasználást pe
dig 102 helyett 86,2 százalék
ra. Annál jobb. 200 százalé
kos rakodási teljesítményük. 
A feladás különben nem túl
ságosan nagy, négy-öt kocsi 
naponta. a leadás pedig há· 
rom�négy vagon. Annál erő
sebb az utasforgalom. A Ba
logh- és a Csáki-brigád pá
rosversenyben bonyolítja le & 
forgalmat, hol egyik, hol má
sik van elöl. 

Mernye 
állomáson már „öröm." az élet, 
mert innen kezdve Kapos
vár felé egyszintben van a 
pálya. A siófok-tabi sza·ka
szon kívül ezen a vonalré
szen is vu·ágzik a túlsúlyos 
mozgalom. Nem mintha a 
többin nem fordulna elő túl
súly, hiszen ezeken a hullám
vasutat utánzó szakaszokon 
már egy · kocsi is túlsúlynak 
számít. Mernye különben fa 

Répás1mszta 

Dolgozóink nagy többsége 
szereli és rendszeresen olvas
sa a vasutasok hetilaoiát. Saj· 
nos előfordul egy-e;zy szolgála
ti heb•en. hogy a sajtófelelős 
nem tekinti szívügyének a lap 
olvasótáborának nóvelését. 
Nem osztia ki a lapot. nem tö
rődik azzal. hogy a vasutas új
ságnak előfizetői legyenek, 
nem érdekli, hogy mi az olva
sók véleménye a lapról. Ezt 
a fontos munkát sokszor sem 
a pártszervezet. sem az ü1e
mi bizottság nem támogatja. 
Ezért fordul elő. hogy például 
az igazgatóság III. osztálván 
egyet!en előfizetője sincs a lap· 
nak. 

A tá, olabbi helycJ..el is 
keressék fel 

is arról lanúEkodik, hogy az ál
lomás kinőtte a régi ruhát. 
Irodahelyisége még kisebb, 
mint az ádándi, a biztosítóbe
rendezés nem is fér el benne. 
kult egy fabódéban helyezték 
el, ami eléggé megnehezíi i a 
kezelécét. Az iroda és a váró

teren, bővítésére n1ár mee-va.n 
a költség egy része. a többit 
a jövő évre irányoz'.ák elii. 
Ezt az időt most már türel
me<�n kivárják a répáspusz
taiak. a!,ik Vasadi Bé!a állo· 
másfonök irán.vítás:h·aI szor
galmasan vénik munkájuk3". 
A hasonló állomások munká· 
jánál ez annyival bonyodal-
ma�qbb, hogy a kaposvári Pá11t; Béla elvtárs. az le;az
Gazdasági Vasút it t kere zle- g&tóság vezetője arról beszélt, 
zi a nagy,·élsút i ,·onalat é.s je- hogy a lap már ez idáig is sok 
lentös az átrakás. segítséget nyújtott munkájához. 

* Mel(említette. hogy nemregt-
Úlunk ezzel véget ért. S ben megírta a Szocialista Vas-

ha c:kkünk e'sö részének ele- úlérl . hogy Szombathely all.>· 
jén mesevilághoz ha�onlítot- máson sok a géprevárás. A 
tuk a hullámzó csia;ali vona· cikk nyomán igyekeztek segí
lat, amelynek szépnevü. jól teni a baion. de segített a v�s
dolgozó állom�ai vitézül le- uti főosztály VII. szakosztálya 
győzik a nehézségeket, most is. hat gépet kapott Szombat
vonjuk le a tanulságot. amint hely, 
az a mese végén szokásos. A Szó esett már arról - mon
tanulság: nincs ma már mel· dotta Pánti elvtárs -, hogy 
lékvonal, mert megnő a pezs- keveset foglalkozik a lap igaz
gőé!etü ország vasúti forgal- gatóságunkkal. Nekem is ez a 
mában. m int Erős János a 
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véleményem. De hadd tegyem 
mesében.. Igyekezzünk segíte- hozzá. hoi!Y mi sem írunk ele
ni növekedését és jól kihasz- get a lapnak. nem hívjuk fel 
nálni erejét. a szerkesztőség figyelmét egy· 

Szász Ferenc egy fontos eseményre. 

Gergely József : 

BÁLINT 
egymás után lobbant . . • Be
szélgettelk. Bálint is elmondta, 
hogy miért érzékenyebb ő, 
mint egyik-má.siTc. 

- Vecsésen érte Bálintot. Né
hány nap múlva már azon töp
rengett. hogy miként lehetne 
eljutni munkahelyére, na meg 
hogy mi van a többiekkel? Ho
vá, merre sodo'l'ta. őket a hábo
rú és hogy mi van az állmnás
sal, megvan-e ? 

(,,Tfa szabad esztendó" című pályazatunkon 
harmadik díjjal jutalmazott munka) 

Egy a gépen, kettő félre és 
összetol - hangzik Szabó ko· 
csimester kellemetlenül érces 
hangja és ahogy ezeket mondja, 
keresztbe néző szemével mér
gesen tekint a guruló kocsik 
után. 

Kis tömzsi ember Szabó, or
mótlan csiz-rnákba bújtatott 
görbe lábai „peckesen'' tá
masztják -meg felső testét. Ke
rek fején csálén áll a csősap
ka. Lefelé csünoő, hosszú ba· 
;usza keretbe foglalja előre
ugró hegyes állát. A görcsös 
botra erősített jelzőzászlót ak
kurátusan Lengeti ide-oda. Für
gébben az a1iyád . . .  - kiált ti 
teherkocsi lépcsőjén csüngő 
kúszált hajú, a munka hevében 
arcán verejtékező vékony, 
hosszú ember felé. A látszólag 
f é !szeg e-mber: Bálint a kocsi
rendező nem szól, tűri a szi· 
dalmazást. Mit is tehetne? A 
csontos arcban ülő leányosan 
kék szemekből látszik, hogy 
szeretne valami nagyot mon
dani ennek a felfelé dörzsölődzö 
és lefelé -rúgó, mindig és mi7!• 
denkit bántó dölyfös, ,,zupas 
őrmesternek". 

Aztán mégse szól, balkezé
vel a kocsi oldalán lévő fo
gantyúba kapaszkodik. Jobbke
zével széles mozdulatokkal egy
re adja a hátra jelzést, nyaká· 
ban bak,ancsszijra fűzve, mint
egy talt,,mán fityeg a fén.y�s 
jelzósip. Még új em�ernek �za
mft nemrégen kerult az allo
másra. Eleinte csak tűrte a. 
kocsimester gorombaságait, ké
sőbb meg - megmondta a ma
gáét. 

Munkatársai szerették is az 
Cgtl2át védő, katonás ma,g-atar
tású. keménykötésű emb_ert. 

A szolgálat -nem volt kö-nnyu, 

-még az öregebbek se nagyon 
�'tették a módját, hát még 
ő . . . A gwrítódomb nemrégen 
épült, jóformán semmi beren
dezés, a. telefonok rost1zak, 
megbízhatatlanok, a pályaud
va-r csaknem egészen eötét, a 
saruállítók maguk eszkábált, 
rozsdá.s bádoggal fedett bódéi 
előtt csak a szabadban rakott 
tüzek világítják meg a teret. 

Bálint szorgalommal igyeke
zett pótolni mindazt. amit a 
gyakorlat hiánya jelentett. 
Ahogy múltak az állomáson 
töltött hónapok, napok, egyre 
jobban kiismerte magát, elleste 
a fogásokat. mozdulatokat. ta
nult, táskájában m indig ott 
volt a vasutas .,biblia": az uta
sítás. 

Mégsem ért el megbecsülést! 
Az is elkeserítette, hogy a ko
csimesternek, ennek a „fene
gyereknek'' - ahogy a többiek 
hívták -, sehogysem tudott 
eleget tenni. öt is, másokat is, 
ahol érte, bántalmazta, va,g-y 
beárulta. Csak a kocsimestert 
hallgatták meg, őt - akár iga
za volt, akár nem - minden 
esetben súlyosan felelósségre 
vonták és megbüntették. 

Alig volt megállása Szabótól. 
Már elhelyezését is kérni 
akarta. 

Egyik este - szolgálat után 
- a vágányok közt em,,edül
álló, terebélyes platánfa alatt a 
feketére karmosodott olajos 
padon többen üldögéltek. Az 
idősebbek szájából olcsó cse
réppipa csüngött, a fiatalabbak 
egymásnak adogatták a bádog. 
szelencét. melyból bütykös uj
;ahkal ügyesen csavarták meg 
cigarettáikat. A puskahiively
ből készü/.t ö114111újt6 lángja. 

A múltba kala.ndozn.ak gon
dolatai és tovább beszél. 

- Nekem már sok rosszban 
volt részem, még gye-rmeTc vol
tam és máris magam kerestem 
kenyeremet. Apám az 1914-es 
háborúban pusztult el. hogy 
hol és milwr, sohasem tudtuk 
meg. A rövid hír csak annyit 
hözölt: e ltűnt. Anyámmal 
együtt kilencen maradtunk. En 
a. legidősebb tizéves, a többi 
kicsi és kisebb. Anyánk fél éle
tét másolt mosókonyhájában, 
teknők fölé görnyedve töltötte. 
Csak késő este láttuk, amikor 
a lúgos víz marta, fáradt ke
zeivel végi.gsimogatott vala
mennyiünket és gondosan el
osztotta looztünk a keserves 
munkán szerzett kenyeret. En. 
mint apró gyermek a jómódú 
gazdákna e néhány fillérért és 
egy-egy falat kenyérért pász
tarlwdtam. Később szabóin.as
nak szegődtem, az inasévek 
a.latt a. mester úr házi.cselédje 
is voltam, sokat dolgoztam és 
keveset ettem. Mikor vég1·e 
felszabadultam. hosszú évekig 
munka nélkiil jártam a falu
kat, városokat. 

Szerettem a szakmámat és 
mégis a vasúthoz kényszerül
tem. Jó szívvel .iöttem, de itt 
is azzal a hanggal, bántó go
romba.sággal talállwztam, ami
vel odakint min.deniitt. 

Ahogy beszél. valami nagy 
szomorúság ér:ik a hangján. 
a gyermekesen kék szemek 
olyan semmit se látóan tekin
tenek a messzeségbe, bennük a 
múlt és a jelen minden kese· 
rusege. Ugy bizony . . .  
mondja egyik is. másik is és a 
rosszszagú d<>hányfüstbe bur
kolt élesvonalú arcokat a bu
dai hegyek mögött megbújni 
készvlő na1l arany.�árga suga-
1•ai világítják meg. 

* 

A felszabadulás falujában 

Alig indult meg a forgalom, 
máris ment - szolgálatba. Egy 
szovjet katonai autó hozta fel 
Pestre. Barátságos, pirosarcú 
katonák segítették fel batyúját 
és ho,sszú szopókás cigarettá· 
t>al kínálták . .  , 

Az állomást bizony megvi
selte a háború. Az élet csak ne
hezen indult . . .  Az első időben 
forgalom majdnem semmi, a 
helyreállító munkákban segí
tett hát. Sok új embert ismert 
meg, akiket a közös sors, a kö
;MS célért való küzdelem kap
csolt össze. Szabó kocsimestert 
- elfújta a háború szele. 

Az első hetekben történt. -
A legszükségesebb vágányok 
és 1:áltók helyreáUítása után a 
főnökség egy értekezletet hí
vott össze, melynek célja a for. 
galom felvétele és a szol,gálat 
megszervezése volt. Uramfia 
mi történt? Váltóőrök, kocsi
-rendezők, saru.állítók vélemé
nyét meghallgatták . . . 

ö is, mint az állomás „vete
Tánja". régi gyakorlott dolgozó
jaként szólt hozzá a kérdések
hez. Javaslatát. kezdeményezé
seit szíi-esen fogadták. alkal

mazták. Ez növelte önbizalmát. 
munkakedvét. Hamarosan ki
tűnt, m indenhol ott volt, fá· 
-radtságot nem ismerve dolgo
zott. 

Nemsokára kocsimester lett, 
Rábízták a II-es brigád vezeté. 
sét. Most már volt célja: ne
velni, irányítani és bebizonyí
tani azt. hogy a. vasútnál is le
h-,t kiabálás, gorombaság nél
kül dolgozni. Sokat foglalko
zott a fiatalokkal. segítette 
őket, s az e·redmény mutatko
zott is. A II-es brigád gyakran 

Pánti elvtárs sok hasznos 
javaslatot tett a lap munkáiá
nak megiavilására. Felhívta a 
szerkesztőség figyelmét. hogy 
többet és alaposabban foglal
kozzon a középvezetők mun
kájával. a személysz.állítással, 
a szállittató felekkel. Végül 
megjegyezte. hogy türhel.eilen
nek tartja. hogy az üdülőkben. 
vonatkísérő helyiségekben nem 
l ehet megtalálni a lapot. 

A sajtófelelős munkáját di
csérte Dancs elvtárs. a tapol
cai Iűtőházból. Hatvan állan· 
dó ecőfizelője van a lapnak. 
de nem csoda, hisz a sajtófe
lelős sokszor még a lakására 
is elviszi a dolgozóknak a la
pot. Elmondotta, hogy zívesen 
fordulnak problémájukkal a 
szerkesztőséghez. mert a köz
vélemény erejével már sok 
mindent elintéztek. 

Hoffmann elvtárs Veszprém
varsán.yból arról számolt be. 
hogy két évvel ezelőtt még 
nem volt előfizetője a lapnak. 
Mikor megindult a levelez.§& 
és a szerkesztőség a levele.K 
nyomán egyre több segítséget 
nyújtott a veszprémvarsánvi
aknak. akkor keresték a dol· 
gozók a lapot és ma szám05 
olvasója van. 

Ebenstein Jánosné elvtársnó. 
Celldömölk állomás sajtófele
lőse a hozzászólásokból tudta 
meg, hogy a Szocialista Vasút
ért nemcsak a vasutasok mun
káJáról ir, hanem számos olya!l 
probléma megoldásához is s�
gítséget nyújt. ami az úisá� 
hasábjain  nem lát napvilágot. 
Mindjárt el is panaszolta, hogy 

Bognár Károly elvtárs. régi Pápán és Veszprémvarsányban 
levelezője a lapnak. Nagyrészt megszüntették a női laktanyát 
az ő lelkes munkájának ki:i- és ezért sokszor túrhetellen 
szönhető. hoi(V Tapolca állo- viszonyok között látják el szol
más dolgozóinak egy sor prob- gálatukat. 
lémá.ia megoldódott, mégis az Még sok hozzászólás, hasz
értekezleten szerényen el akar- nos javaslat hangzott el. amit 
ta hárítani a dicséretet. Pedig 
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a szerkesztőség megszívlel é! 
ő hívta fel a fieyelmet a szé- a szombathelyi tapasztalatok 
kesfehéTvári és pusztaszab?l- alapján a politikai osztályok 
csi laktanyák hibáira, amiL és területi bizottságok se.?ít· 
azóta kijavítottak. Elsösorb3n 

I 
ségével tovább folytatja a le• 

az ő érdeme. hoey megoldó· velező- és olvasóankétok meg
dott az ukki vízdaru problémá- tartását. 

Költözik a forgalmista 

szerepelt a viwsenytáblán az 
elsők között, Bálint versenylen.
dülete magávai ragadta az 
egész brigádot. A brigád gurító 
előmunkását, a. kan.ok Horváth 
Ferit is ő nevelte, gyúrta. fej
lesztette. megszerettette vele a 
mm1kave1·senyt és megismer· 
tette an.nak jelen.főségét. 

A II-es brigád egyre eTősebb 
lett! 

* 

Egy koratavaszi reggelen la-
kóhelyéről útban volt az állo
más felé. Rákosvárostól gyalog, 
kezében kézitáskájával  közele
dett. Ahogy bandukolt éles, 
veszélyt jelző sipjelzéseket hal. 
lott. Pillanatok alatt felismerte 
a helyzetet. Látta, hogy egy 
bejáró vonat szétszakadt és a 
leszakadt vonatrész az esésben 
lévő pályán gyorsan követi a 
megállni készülő, egyre jobban 
fékező elsó részt. Nem sok ide
je volt a gondolkodásra. Elete, 
testi épsége veszélyeztetésével, 
bátran, fürgén ugrott fel a 
mellette gördülő leszakadt rész 
egyik kocsijának fékállására 
és „bravuros" ügyességgel há· 
rította el a balesetet. 

Az állomáson napokig be
széltek ról.l:, pénzjutalomra is 
felterje�ztették, az újságok Íl'
tak róla, ezt is beírtá'c Bálint 
többi jó pontjai közé. Most 
már mindenki ismerte az állo· 
máson, fent és lent egyaránt 
számítottak rá. Mindig jóked
vűen dolgozott, csak az törte 
le, ha a munkaversenyben a 
II-es brigád egyszer-egyszer le
maradt. 

Ilyenkor szinte „félt'' haza
men.n.i. mert harmadik gimna
zista fia. jeles tanuló. hosszú, 
vékony, halován.yképű gyerek, 
aki ha a II-es brigád - apja 
brigádja - csak egysze-r is le

maradt a versenyben, szigorú
an „felelősségre vonta". Bálint 
ilyenkor aztán hiába igazolt, 
beszélt, a gyere't nem foga.dott 
el magyarázatot, 

Már újból első helyen állt 
a II-es brigád. Bálint éppen 
nagy munkában volt. A vonat· 
fogadó vágányok tele szerelvé
nyeklcel . . .  Egymást érték a 
vonatok. Ekkor arról értesült, 
hogy az irodá·ra hivatják. Nem 
szí•·esen hagyta el munkahe
lyét, de mégis ment . . . Ott eg,J 
nagy kék, hivatalos borítékot 
adtak át neki. melyen nyomta
tott betú'tkkel, világosan. tisz
tán. az ő n.eve állt. Mély zsebé· 
bői előkotorászta csontn.yehí 
bicskáját é.s gondosan bont<>-' 
gatni kezdte. A levélben né· 
hány sorban az állt, hogy a 
vasutasnapi ünnepségen csa• 
ládjáva! együtt jelenjen meg. 
Sugárzó arccal, boldogan gyúr. 
te zsebre a meghívót, örömé· 
ben szólni sem tudott. Hety• 
kén fejére illesztette huszár
sapkáját és az összecsavart pi• 
TOS jelzőzászlóval hóna alatt 
elindult vissza a vágányok 
közé. 

* 

A vasutasnapi ünnepség 
után se vége, se hossza nem 
volt a beszédnek. Szolgálat 
előtt és után ú gy gyűltek küré 
emberei. mint a kotws körill • 
kiscsirkék és ő csak me.,élt, 
mesélt az ünnepélyről, a vacso• 
ráró!, az előadásról és minden,o 
ről, amit ott látott. Mellén már 
ott fénylett jó munkájának ju
tal·ma, a .,Kiváló vasutas" jel• 
vén.y. A körülállók érdeklődés
sel hallgatták többek közt azt 
is, hogy milyen jó éTZés voU a. 
kiváló és kitüntetett vasutasok 
között hallani a nevét. Na meg 
az a pillanat. ami?cor a mini.!z
ter elvtárs átadta neki a kitün
tetést és a pénzjutalmat. és 
ahogy megszorította, neki, tt 
kocsirendezőn.ek, a mun.lcában 
edzett, olajmarta, kérges ke
zét. 

Ahogy ezeket mondja, tt kia
sé fáradt fény(í,, kék szemek• 
ben az öröm, hála és a megelé
gedés könn11e csillan. 
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V I T A  ,,A legjobbakat válasszuk a szakszervezeti bizottságba" 
Néhány nappal ezelőtt új 

dekorációk jelentek meg a 
szombathelyi állomás iroda
helyiségei előtt, a perronon. Jól 
sikerült, ötletes iképek és fel
iratok mutattak be, milyen 
munkát végzett az utóbbi évek
ben a szakszervezet. Vári 
r.&zló elvtárs, területi mun
ltásellátási felelős megrajzolta 
le új orvosi rendelőt, az üzemi 
lrooy'hát, a kerekpártárolöt, a 
a :könyv�árat, a villanytargon
cá:kat, sőt megrajzolta Szanyi 
János hlvatalsegéd és a töb
biek jutalomüdültetését, az új 
labdarúgó- és tekejáték...felsze
relést és a tábla fölé széles fel
iratot festett: ,,A Zegjobb do1-
gowkat válasszwk a szalkszer
vezeti bizottságokba, aJkiiJc szí
t>itkön víseWk a dolgozöJc ér

port most m€.r még Jobban len kereskedelmi dolgozónk. 
megerősödve indul a további Az eredmények visszatü.krö
munkának. ződnek abban fa. hogy keres-

Miért kell szervezett dolgozónak lenni ?  

lle!1.védelmét." 

Ugyanígy sikeres volt a vá- kedelmi szolgálaTUTuk sok új lé
lasztásdk következő lépése, a tesítménnyel garoagodott. Vil
műhelybizottsági választás. A lanytargoncákat, fürdőt. két 
kereskedelrni dolgozók múlheJy_ ébkez5helyiséget. önálló sport
bizot'-..ságának tagjai Pintér pályát kaptunk, különösen jó 
Béla elvtársat választották is- eredményeket értünk el a pá:
mét elmöki.ilk:nek, aki már tíz rosversenymozgalamb1ttl. De 
éve tölt be s2'i81kszervezeti bizony nem beszélhetünk jó 
funkciót és négy év óta mű· ered..iénye'kről a kultúrmun
heJybizo!Jtsági elnök. kában és az újftámozgalomban. 

- J'avít.an.ivaló minddg ak-ad Felfrissült múl!'ielybizottságunk 
egy rnűhelybizottsá,g munká· legfontosabb feladata, hogy 
já,ba,n mondotta Pin-tér az újítómozgalmat fellendítse 
elvtárs. - Az elmúlt !két év- és új életet öntsön a lk:ultúr
ben sokat javult ugyan a mun- munkába. Erre köteleZi az új
kánk, a tagdíjmorál 60 sz-áza- raválasztott múlhelybizottságot 
lékról 97 százalékra emelke- a tagság bizalma, ragaszko
dett, ma már nincs szervezet- _ dása. 

A szakszerveze� mint ér
dekvédelmi szervnek, egyik 
fontos feladata. hogy a dolgo
zóik jólétét e:nelje. Emle'k ér
dekében szervezi és i!'ányítja 
a munkaversenyt, ezért teszi a 
dolgozók közös ü,,ryévé a ter
melékeny<Ség emelését, a ter
vek teljesítését. Emiatt szó
lí�Ja harcba a dolgo-,.ókat az 
önköltségcsökkentésért, a se
lejt kiküszöböléséért, a mun
kafegyelem megi,zilárdításáért. 
a minőségi munka végreséért, 
a technika fejlesztá;éért. 

A szalk&zervezet anyagi jut
tatásokban is részesíti �agjait. 
Allomásu.nkon például a har-

Szambathely állomáson - és 
más helyeiken is - előrehozott 
tizakszervezeti választ&.soíkat 
tartanak ezekben a napokban, 
hogy az itt szerzett tapaszta
latok alapján lkerüfuessen sor 
a többi választásra. Ezúttal 
nem a választások tapasztala
tairól kívánunk beszámolni -
erről csak annyit, hogy szinte 
ez állomás valamennyi dol
gozója már az előkészületek 
munk&.jából is kivette a részét, 
és ezzel hozzájárult ahhoz, 
hogy az eddtg lezajlott csopon;
bizalmi és múhelybizottsági 
választások nagyrészt várako
záson felül sikerültek. Most 
inkább a választások hangula
táról prób{,ljunk nélhány ké

A dorog i vonal átbocsátók épességének 
növeléséért, az· elegytovábbítás gyorsításáért 

versenyeznek Óbudán 

pet felvillantani. 
* 

· Vecseí Andrásr.ét ötödször 
válásztobta meg csoportja. A 
csoportértekezleten, miután 

A 34:J:!-as éppen kihaladt az 
állomásról. a 3437-es:nek most 
adnak kijáratot, az ö�ödik vá
gányon egy BEV :szerelvény 
áll indulásra készen. a bejárati 
jelzőnél pedig a gázgyári me
net vár en,gedélyre. Élénk a 
forgalom Óbuda állomáson. 
Mint Scmiogyi István á'lomás
fónök mondja, az újpesti híd 
megnyitása óta. 30 százaléklkal 
nötN?kediett a.z e !egy áramlás. 

A forgalom növekedését nem 
panaJS?.lltéppen ernlegetilk az 
ál'iomáson, ellenkezőleg: a feL
adat1CÖ1' Mvü'tése valóságga,1 új 
vért öntött az áUomás életébe, 

Vecteiné beszámolt munkájá- felpezsdítette ró!, s<1kan fe!iszólaltalk a cso-
porttagok közül. Gyűrűs elv- a munkaversenyt. 
társ a csoport tagdíjmoráljáról Két olyan versenyformával beszélt és még alig fejezte be is találkoztunk, ame!yeket az mondanivalój&.t, ami.kor özv. új feladatok hívtak életre. Az Ruzsás Sándorné kért szót. egyik a ferencvá..'rQSi é6 a rá-- Nem lehet csodálkozni - k-osrendezői vonatok tiszta öszmondotta -, lhogy csoportunk szeállitása. Amióta Óbuda ren-
f:U�:;á��ft�;�
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�� dez.í a Dorogról é11kezó és Rá-
hetünk közül s�mki sincs, aki kosrendezőre, illetve Ferenevá
valamilyen formában ne kapta rosba továbbí�.andó elegyet, 
volna vissza a befizetett össze- csak egyszer fordult elő. hogy 
get. Nekam két gyermekemet roosz helyre soroztak egy ko
gondozzá'k a napköziben, a bi- csit. A tiszta vonatok &szeál
zalmi elvtársnő gyermekével lítása azzal az előnnyel is járt. 
együtt. Csoportunkból öten hogy bővült a tolatru;vezetők 
voltak üdülni. &len rendkívüli helyismerete. Eleinte könyvből 
segélyt kaptak és biztos, hogy kellet� utá.nanézniök. milyen 
a jó versenymur.kának nagy elegyet melyik vonatba kell 
része van abban, hogy min· rorozni. ma már ismerik az ál
den hónapban prémiumban lomás.ok földraizi fekvé6ét. 
részesülü:nik. Most. a válasz-

, 
A másik veI"Senyt a forgalmi 

tá,si műsza,kban a mi asopor- �zol'(álR'tevő!{ kezdték. Ennek 
turnc VCI'!lellyre hívta az ösü- az a célja, hogy egyetlen vo
szes igaz;-:itóság 'vSZTO ügy- natot u kelljen feltartóztatni. 
intéző csoportját. Óbuda forgalmi srolgálatte-

vonat fogadásának bizrosí:ásá
val. Az őszi nagy forgalomban 
nem is fordult elő egyszer rem, 
hogy dorogi szénvonatot fel 
kellett volna tartóztatni. 

A többi vemeny;pont teljesí
tésén.él sem kell szégyenkez
•n'iök. Az élüzem s.zinte: csaik 
a kocsimozgatási egységidőnél 
nem érték el. Még pedig azért. 
mert 324-es sorozatú tartalékuk 
helyett 326-os, kézifékes gépet 
kaptak s ez átmenetileg, anúg 
nem tet:ek s:rert megfelelő 
gya:korla!.!'a, visszavetette a lö
késoorozatos siktolatásban el
ért eredményeiket. Most már 
- különösen amióta a mozdo
nyon állandó, a lkoesirendezó 
brigádokkal ÖS&ZeSrokott sze
mélyzet !eljesít srolgálatot -
ismét .. egyenesbe kerültek". 
Legutóbb 100,5 százalékra tel
jesítették kocsimozgatási egy
séJtidejüket. 

Óbuda állomás több nagy 
ipartelepet swl,!ál ki, köztük a 
Gázgyárat, az lpületelemgyá
rat, a Bécsi úti téglagyárat, s 
val.:unennyi üzemmel komplex_ 
brigád-szeraódés,ben áll. Ennek 
köszönhető, hogy a rakodási 
.,,zységidő teljesítésében leg
többször túlszárnyalják a 112 
százalékot. De a 

jó együttműködést 
talán még élénkebben bizo
nyítja, hogy a két legnagyobb 
kocsiigényes vállalat. az li:pfi
letelerngyár ÉS a Téglagyár 
megszervezte a vasárn.a1}í ra

lkodá.st (a Gázgyár is a hét min
den napján rakodik). 

A munkaverseny felélénkíté-

sén.ek, az őszi for.galom szem
pontjamak megfelelően á:dol· 
gozott komp!exbrigád-szerző
dések:nek az a célja, hogy az 
állon1ás iJ; hozzájáruljon a ko
csifOTduló idő m-egrövidítésé
hez, a, dorógi vonai átbocsátó
képességének növelésén.ez és az 
ebegytovábbitás meggyorsításá
hoz, Alátámasztja ezt a törek
vést a BEV vonalfónökségével 
és Filatorigát állomru;sal kö�ött 
komplexbtigád-sz.erzódés is. Óbuda állomás naponta mint
egy :¾00 kocsit vesz át a BEV 
vonal.á1·ól, illetve ad át Filató
rigát állomásnak. A BEV ele
gyek átlag0s tartózkodási ide
je legfeljebb két óra, úgyhogy 

gyors, folyamatos az 
e/egycsere. 

A munka szeretete, a ver
senyszellem ébren�rtása jel
lemzi Óbuda munkáját. És 
még va1ami: az öntevé'keny\Ség. 
Az óbudai vasutasolrna,k is 
vannak problémáik, de ezeket 
legtöbbször sikerült megolda
niok a maguk erejéből. Jellem.. 
zó például, hogy az egyébként 
kicsiny felvételi épületben a 
helyiségek át-csoportosításával 
pihenő helyet biztosítot'..ak a 
vonatkiséróknel, s örömmel 
újságolták. hogy tavaszra öltö
t.óne'k, zuhanyozónak is szorí
tanak helyet. A helyesen értel
mezett önállóság ook nehézc..é
gen segítette á� az állomás dol
gozóit. különösen az újpesti 
híd megnyitása óta. mi.óta az 
állomás lénye!!ében a dorogi 
medence kapujává vált. 

Mátrai Dezs/J elvtárs arról vői legalább két órával az ér
beszélt, hogy "tl'eesei elvtársnő- kezés előtt foglalkozmak a várt 
né! nem fordult még elő, hogy ------------0--<>------------

ne folytatott volna gyors kör
nyezettanulmányt, ha valaki 
segélyt kért. Akik előtt naponta bőv'ü/ a világ 

A csopol't tagjainak ;avas- Minden kedden és pénteken, latára miután a tagok száma 
meghaladja a tízet, mun.ls.avé- délután négy �rakor k:�dá<_ii� 
delmi felü"''előt és TT-felelőst a Landler Jeno Járómu1avito
yálasztotta!<, úgyhogy a cso-_ oan a dolgozók általános isko-

N EGYVEN ESZTENDŐ 
Vácrátót és Galgamácsa kö

iutt, a mogyotósl na(l'J bevá
gá.snál dol.gozik Baros János 
főpályamester. Alacsony, j� 
erób<?11 lévő ember. Mozge· 
. konyságát a húszesztendős is 
tr..egirig,;eihcti. 

A munkáróL beszélgetünk. 
Hogya.n ha,1,a.d a nagy bevágás ? 
Aprólékosan elma,gyaráz min
aent. Beszilgetés közben csak. 
úgy m,e!Lékesen megemlíti, 
hogy na.gy ünnepe van. Ma 
M11!11Jen éve, hogy a vasúthoz 
került. 

Negyven évi szolgálat! Ne-

1u!z voltna felsorolni, hol. mer
re sz.ol.gált a négy évtized 
4la.tt. Kisegítő fé'k,ezőként ke
rült a vastíthoz. de néhány hét 
múitán átkerült a pályafenn
tartá.shoz. Azóta a sinek biro
dalmában él. 

nította.m a pályamunkára, moot 
is vasutasok, nem széledtek 
szét, húsége&e·k -rr.aTadtak -
mondja. 

A hűségről beszélünk, mely• 
n.ek igen szép példája a negy-
1.:en évi szoLgálat. 

- 1944. novemberében Hat
vanban már közelről hallat
szott a szovjet csapatok ágyú
zása. A szakaszmérnök rám
i,aranc:mU hogy menjek nyu• 
ga,tra. Kijelentettem: marado1,. 
Az oroszoknál nem lesz főpá-
lyamester mon.dotta. 
Annyi baj Zegyen, váLaS"ZOltam, 
a munká·m után megé!el, majd. 

November 27-én, a város tei
szabaduiása után egy szovjet 
főhad"M-OY keresett fel. Főpá
lyamester elvtárs, építsünk. 
vasutat, hozzuk rendbe a víz
aázat - mondotta. - Főpálya.
mesternek nevezett. 

lája. A szakszervezet legbarát
ságosabb helyiségét. a műszaki 
kört bocsátotta az iskola ren
delkezésére. 

Elsőnek Tinka György ér
kezik. 

- Azt hiszem, még a, király
fiak sem jártak il11en szép is
kolába - mondja nevetve. Az
tán elkomolyodik. - Egyrészt 
szép ez. de megvan ennek a 
másik oldala is . . .  Amikor be
lépek ebbe a terembe, mindig 
eszembe jut a izye�mekkorom. 
amikor nem mehettem iskolá
ba . . . 

Már jónéhányan állnak kö
rülöttünk, hallgatják a beszél
getést. 

- Most éljük. a, második 
a11erekl<CTt . • .  

- Talán nem is örül neki 
Tinka bát.yám? Én is negyven· 
két éves vagyok már - mond
ja nevetve Varga Kálmán. asz
talos csoportvezető. - Tinka 
bátyám hány éves? 

- Én már ötvenhat va• 
gyok . . .  Ha minden iól megy, 
mire hatvanéves leszek. el
végzem az általános Iskolát. 

A többi figyelemmel kíséri 
Kövesi elvtán, munkáját. Né
zik a házi feladatot, van. aki 
javít. mert nem jól „sikerült" 
a példa. Nem hallani mást. 
csak a kréta nyikorgását. 

- Az enyém jó - mondja 
valaki nagyon halkan, öröm
mel. 

A mértanórán a négyzetes 
gúla köbtartalmának és felszí · 
nének számítását ismételik . .A 
tanítónak minden percet ga.z
daságooan kell beosztani. mert 
a két óra nagyon hamar el
szalad és legtöbben utaznak 
haza a hatórás vonattal, 

- Huszannégy ta.nul.ónk van 
- mondja Vértes elvtárs, az 
első óra utáni rövidke szünet
ben. - Van ötödikes is. nyol
cadikos is. Az anyag tehát még 
itt sem azonos, de azt tapasz
talom. hogv az ötödikesek épp• 
úgy figyelnek akkor is, ami· 
kor a nyolcadikosok anyagát 
beszél.iük meg. Remélem. mind 
a huszonnégyen jól fognak 
vizsgázni. 

A tanulók többsége negyven 
és ötven között il,r., Koc.1i 
Gáspár DISZ-tag a legfiata-< 
labb. az iskola gyerekének 
hívják: 

madik negyedévben 14 eGetben 
fizettünk ki szülési, házassági 
és halálozási segélyt 2190 fo
rint értékben. Az év folyamán 
82 szalrnz.ervez-.eti tag vagy hoz
zátartozója rész.esült kedvez
ményes üdülésben. a nyáron 
néey dolgozónk gyermekét 
küldtü.ls. ké:hetes nyaralásra. 
Megs�rvezti1k a dolgozók ked
vezményes üzemi étkeztetését, 
ahol 4ű-50 dolgozó étkezi.k. 
Ragács Istvánnak 300, Kovács 
Sándornak 250, Kurucz István-
1UZJc 300 for!'!l:t rendkívüli se
gélyt utalványoztunk. A har
madik negyedévben ezenkívül 
34 dol,gozónk részesült 8850 fo
rint rendkívüli segélyben. 

Ez azonban nem minden. Se
�tség� adunk a ,;ze...-vezett 
dolgozók ügyes-bajos problé
máinak intézéséhez Is. Szabó 
V. János kocsirendező és Ko
t•ács Ká-roly raktári munkás 
az üzemi biwttsá,z java�latára 

kapott házépítési kölcsönt. A 
szakszervezet segítette hozzá 
Száraz Istvánnét, hogy egy 
évre vL=a.-nenóleg megkap
has,sa elmarad-: családi pátlé4 

kát. 
El kell ismerni awnball. 

hogy a szakszervezeti tagsá,g
g,al. járó előnyök. juttatások is-
mertetése e..."YffiagábaJ!l nem 
elegendő. Ha csak ezekért lé.11 
be a dolgozó a sza!kszervezetbe 
és nem ismeri, nem értékell 
kellőképpen a szakszervezet 
társadalmi szerepét. úm, érZÍ 
ma�át mint a<ki! csalétekkel 
fogtak

. 
meg. s pensze, így 

gyakran csalódik is. Csak azok 
a dolgozók lesznek szalksrerve
zetünk haszn0s tagjai, akik is-
me:-ilk a szakszervezet szere
pét, ismerik a szatkszervezeti 
munikát és célkitú'zéseit. 

Pén·tek Albert 
Bp. JÓ?sefváros állomá;, 

ÜB-elnöke 
------0-0------

Oldják meg a csornaiak problémáját 
Ragyogó tisztaság, nagy for

galom fogadja a látogatót 
Csorna állomáson. A második 
negyedévben a sok nehézség 
ellenére is elnyerték az él
üzem-címet. Mit keJlene tenni, 
hogy megkönnyít.sük a csor
naiak munkáját? 

Szüksé,z lenne az á' lomás 
teljes kiépítésére. Előfordul, 
hogy a pápai személynek 1-
1 és fél órát kell nyilt pályán 
állnia, mert vágánvhiány miatt 
nem fér be az állomásra. Ez 
persze nem megy máról hol
napra. De vannak olyan prob
lémák. amelyeket hamarább 
meg lehet oldani. 

Többet kellene 
dolgozók jogos 
orvoslásával. A 

törődni a 
panaszainak 

fútőházban 

egészségtelen, piszkos helyen 
öltözl,ödnek a dolgozók. pedig 
akadna jobb hely is kis be
fektetéssel. netékesek már 
többSzör megvizsgálták. igazat 
adtak a fútőháziaknak, csak 
éppen nem orvosolták a bajt, 

Sopronban hever egy da!'U. 
A dolgozók a gépszerelés gaz
daságosabbá és könnyebbé 
tétele érdekében kérték, hogy 
adják a darut az állomásnak. 
Nem kapták meg. Hogy miért, 
senki sem tudja. 

Azt is kifogásolják, hogy ke
vés szappant kapnak, pedig a 
pakura nagyon piszkít. Bajok 
vannak a ruhael'átással is. 
Akad olyan dolgozó, aki még 
a tavalyelőtti illetményruháját 
sem kapta meg. 

ifj. Billisich Antal 

H ibák a versenynyilv.ánosságban 
és az értékelésben 

Az őszi forgalmi verseny 
mind nagyobb méretekben 
bontakozik ki. A szolgálati he
lyek többsége nagy súlyt he
lyez a versenyre. a legtöbb 
helyen pontosan értékelik a 
dolgozók teljesítményeit és a 
legszélesebb nyilvánosságot 
biztosítják a versenynek. 
Vannak azonban olyan szol
gálati helyek, ahol az értéke
lés nem kielégit/5, s nincs a 
versenynek megfelelő nyilvá
nossága, A legutóbbi ellenőr
zés alkalmával kiderült pél
dául. hogy a dorogi fú,tőháznál 
a teljesítményértékelő nem Is
meri a versenynek a hivata
los lap 32. számában közölt 
feltételeit sem, ennek követ
keztében a teljesítményeket 
rendszertelenül, hiányosan 
jegyzi fel és nincs nyilvántar
tása az élenjáró dolgozókról. 
nem fordít kellő gondot a tel
jesítmény'ek értékelésére. 

A váci kereskedelmi szolgá
latnál az ellenőrzés alkalmá
val több olyan dolgozót talál
t.ak, akik te'j,>sítménveikkel 
már régen kiérdemelték vol
na a kiváló dolgozó címet. de 
értékelés hiányában nem jut
hattak hozzá. Vannak olyan 
szolgálati helyek is, ahol a 
dolgozók nem ismerik „az 
ószi forgalom lerjobb dolgo
zója" cím elnyeréséért folyó 
verseny feltételeit. Ilyenek 
Székesfehérvár fűtőház, Pusz-

taszabolcs fú tő ház, Tokod ál-
lomás, Vác állomás kereske-
delmi részlege, Vác fútőháZ; 
Ezeken a helyeken a vezetők 
kövessenek el mindent, hogy 
a dolgozók a verseny feltéte-
leinek ismeretében eredménye-, 
sen harcolhassanak a megtiSZ4 
telő cím elnyeréséért. KöveS4 

sék az esztergomi pályafe1m
tartási főnökség példáját, ahol 
a helyes felvilágosítás követ,. 
keztében mindenki ismeri az 
őszi forgalmi verseny célkitű
zéseit és lendületesen dolgozik 
az őszi forgalom legjobb dol• 
gozója címért. 

A verseny nyilvánossá!l'I 
technikailag minden szolgá. 
lati helyen biztosított, de szá• 
mos szolgálati hely nemtörő,, 
dömségből, kényelemből elha-
nyagolja az eredmények nyil• 
vánosságrahozatalát. Szembe
tűnően elhanyagolják a ver4 

senynyilvánosságot Pusztasza
bolcs fútőháznál. Dorog állo
más dolgozói még az év ele-
jén megtették vállalásaikat, 
teljesítményi lapjaikat azon
ban február óta csak a telje
sítményértékelő vezeti, a dol
gozók mit sem tudnak arról, 
hogyan teljesített.ék a válla
lásokat. A szolgálati vezetők 
gondoskodjanak róla, hogy 
megjavuljon a versenynyilvá
nosság és lendítője legyen .a 
felajánlások teljesítésének. 

PÉLDÁS SZOLG'ÁLATTÉTELÉRÓL ISMERIK 

Egyszer - tizenöt estendeje 
fs van már - két hétig az 

#.gyat nyomta, tüszős mandula
f/1/Ulla.dása. volt. Sem azóta, 
Mm azelőtt. egyetlen napot, 
egyetlen órát sem hiányzott a 
munkaJ,elyéről. 

Régóta pályamester. Mi11,t 

Két elómu.11.kása, Szücs Jó
zsef és Szabó Aibei·t segítségé
vel tooorozták az embereket, 
nekiláttak a munkának. Hat
vanban 184 kitéró k'\:iziü csak 
három maradt épen, a vágány
zat felrobbantva. Mégis gyor
san haladt a mtr.nka. 

- E!óob ts elvégzi, Tinka 
elvtárs - szólal me_g Vértes 
Lajos tanító. a hátunk mögött 

Néhány perc múlva minden
ki a helyén ül. Ki kell hasz
nálni minden percet. mert há· 
ramhónapankint kell vizsgáz
ni egy osztály anyagából. 

Igen kedvelt tárgy a magvar 
nyelvtan. a történelem és ;, 
földrajz .

. 
A tanulók nemc5ak a 

1 
a tankönvve• olv?��s<ik e· ha
nem más könyveket is. 

Mindannyiuk véleményét 
mondja. egy ezredre való em
ber szolgált már a k,eze alatt. 
Szerinte nincs nossz munkás. 
Mindenkit meg lehet tanítani 
a munka. szeretetére. 

- Sohas„m hagytam szó nél
kül, ha ualaki hanyag�á,gból, 
nemtörM.ömségből ba1t oko
zott. Büszke vagyok rá, hogy 
cr.zok az emberek, akiket én ta-

Vörös János felett elsuhan
tak az évek, az évtfzedek, de 

még jó néhány dolgos év áU 
előtte. 

- Ha elófról kezdeném, új1'a 
a vasutat választanám -
motldja. búcsúzóul. 

Z, D, 

- Ma felelés lesz - mondia 
a tanító. - Atismételjük a fi
zikát. a mértant és a szám
tant . . . No. hogy is állunk a 
százalékszámítással? A mult
kor nem ment mindenkinek ... 

Kövesi János, az ötvenéves 
művezető már Jelentkezik is. 

- Tessék, jöjjön a táblához. 

fejezi ki Weszeli József elv• 
társ, az V. osztály főnöke: 

- Nem azért tanulunk elsf,
sorban. hogy bizonyítvány\ 
kapjunk. hanem azért. mer1 
fizy bővül körülöttünk a vil·•" 
Minden óra után jóleső érzP.f 
se! megyiink haza. mert 11.a·<dA 
gabbak lettünk a tudás egy 
kis részeeskéjéveL 

Vác állomás létsz.imába tartozik Kiss lrl!n Jeqyvlzsq;lló, akt nfqy 
esztendeje példásan látja el szolqAlatát, 

(Kovács Géza telv.) 
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Sok hasznosat tanultam a DISZ-titkári tanfolyamon 

- A Központi statl.s7Aikai 
Hivatal jelentése szermt 1935. 
barmadik negyedévtben a köz_ 
lekedés t$,4 százalékkal több 
árut és 4.8 százalékkal töbl:, 
utast szá'.lított. m:nt a múlt 
év azonos 1dős.:a.kában. A vas
úti áruszá!Utás a harm2d'k ne
gyedévbzn 8,4 száza"ékkal volt 
több. mint rn54, harmadik ne
gyedévében. 

- Kileoclakásos Yasutas la
kóepU:et_ építését kezdték meg 
Dombav"-!"on. 

- Az új vasutas péceli be
tegotthont no\·ember 7-én át
adják rendeltetésén�:( . ny,enkor mát' csöndes a Ba- , bokon. Ezek a fiatalok is dig nemige:i w.erlem ilyesla� parotja. Az üdülők abla- számháborút já::szanak: han- miért sikra,;zálh"1i. Megtfü•tént .kam leengedett redőnyök hír- gooan kiáltva szökellnek előre például. ho:iv a fiatalok ju'.alde!:ik: n-ii!1JC:Senek lakói,, vége a a támadó;;:, ,,eLkeseredetten'· mazá5ánál nem vették figyenyarnak. � z,am.árdi parton is küzdenek a védők. Valan:eny- 1-ernbe a DISZ-titkár véleméasak_ a szel a;avarog, kószál a nyiükön kék va1SUta,; munkás- ryét. s emiatt arra n-élt:itlan maganyos há,o,k között, De ni- ,ruha. kapott j,italrr..at. jól dO,_l2"0ZÓ if

csa,k, hon.�n te,-erntek itt ezek A „hadi ösvényt" járó disze- iúmunkásokat pedig mellőztek. a fiat;iok, . dacolva_ � csíµ5s s:� a zamárdi ,·a.sutas DISZ- Bízom abban, ho,<!Y e gyakc.rszéllel. C6ak ll.em furodn1 ke- t1tKári ta1úolyam hallgatói. Ja: he:ytelensée;é.'."ől most majd r�edett •��:ük? Bor��gu.i- l\lI��gy 60 DISZ-titkár gyűlt sikerül meggyőznom az ill„tétoan taTaJoz1k a nagy v1ztukor. i'.I ossze az orszá!( mm<len tá- kesek.-t 
mintha azt mondaná :  fürdésről iáról, hogy két héten át tapasz-

, nó S".J?l lehet. Nem is füröd
_
ni  �:latokat gy�J_l€1>n 8;"tól, ho- ,.Most már tudom 

akarn.ak a fiatalok, van más „y.an lch_et . e.enk, iszmvonalas 
szóralkoz:ás - B 1 t art s>.ervezeti eletet tereu1teni a 

I 
mit kell tennem . .  .'' 

. IS a a a on P · - DISZ-srervezetekben. A:z. isko-jan. N�gi.,szerúen lehet például Ja elméleti é,s ,gyakorla!i ,kép- Ba.ia.ssagyarmttt allomás új 
számhaborúZllli a zamárdi dom- zé.st ad DISZ-titká,ra Strihó Já,nos · 

•·1 d ,_ k 
mindössze néhán:v- hete kap!� 

n in enxi új tervek el tér haza fontos pártmegbizatását, a 
Előadásokat hallgatnak a bóJ áU. de DISZ-brigádunk 

ninc,;. Az itlcolán megé-rte.ttem 
a DISZ-brlgá.dok jelentőségét. 

- Több fi,nelmet fordítunk 
majd a kultúl'- és sportmun
kára is. Nagyon hasznos volt 

pártvezetősée- és a DISZ-ta!(
gyillé.s bizalmából de csak it: 
az iskolán itm1erte m eg a 
DISZ-titkár feladatait. 

- Jófonnán még a szerve
reti kérdéseket sem ismertem. 
Csak pártmunkámban sz.erwtt 
tapasztalataimra támaszkod-

�am, de nem is.me•·tem a DISZ 
isajáto.s. sokrcitú fe:adatait. 
Most már tudom, mit kell ten
te1mi szei·i:e=etüP'knek a mun
ikaverseny fokozásáért, a tech
nika fefiesztéséért, a vidám 
szervezeti élet megteremtésé
ért. P:s me,ntanul!am a-,ct is, ho
gyan neveljük a fiatalokat a 
párt iránti hűségre, haza.fi.•ág
ra. 

- DISZ-murka eddi!( esak 
papíron volt nálunk. Az �ko
lán rájöttem az O�,{ára. Ná
!1in1c nem dol.gozott a 1.·ezetóség. 
Legfonto.<abb felad.atom le,-,: a 
vezetőség akt!vizálá.�a. a koT
lektiv ·ve.:etés megteremtésl!, a 
DISZ-csoport-07, megalaJkítása. 

Néhány nan múlva befe,ie
zőclik a te-nfolvam. Sokan sái
náljá.1<. szívesen maradnáPak 
mé,r e!!v-ké: hetet. De e� -
termé<;zetesen - nem leJ-,et-sé
!!es. hiszen már késziilfüinek a,  
új t;i.nfolyam hall<'atói. akik 
�zintén E-ok h�zn:i'(:g t  f arul
nak majd a zamárdi DISZ-i.s
ko!án. 

- Szúreti gye�meknapot 
ren<iez Szombathelyen az állo
rrui s üzemi bizo'.lsága, ame1y
nek keretében mesedélutánt :s 
tartanak. 

- Forgalmi kitérőt k3pott 
Hatmajor, a szombathely
nazykanizsai vonalon. Az új 
kitérő nagy mértékben segíti 
a7. e:egyáram'.á, meggyorsítá
sát. 

- Kommur,ista aktíva-érte
kezleten vitatták me_g október 
19-én Biharkeresztesen a két 
határál:omás forga'.máva, 
kap:so:atos prnblémákat a ro
mán és a magyar ,·asutasoh 
küldöttei. 

- Jókai Mór: Aranyember 
rímű regénye nyomán ü·t s7.in
darab bemutatására készül a 
miskolci vasutas ku'.túrotthon 
színjátszó csopartja_ 

- A Nyugati pályaud\·ar 
do1gozói valamennyi hozzájul,, 
ta rtozó szemé!yszáliitó kocsi 
tűtőbererdezését faliilvizsgá'.
Uk, a hibás ,·agy megrongál: 
� lkatr:'.,ze!rnt kicsesé'.ték. 

- A Mérnöki To,•ábbképzll 
Intézet rendezésében. a :MAV 
mérnökök és közgazdászok ré
szére az e'.múlt é,·ekhez ha
sonlóan ck' óber 21-től kezdő
dően ni� kü'.önbözö tanfolya
mot indít. 

- Többmillió forintos beru
házással korszerűsítik a vasút
vonalat a dorogi szénmedencé
ben a vasúti forgalom megja
vítása érdekében. Egyebek 
közt Dorog á1 lomáson 32 új ki• 
térőt építenek. 

- E1készült az óbudai hajó
g)·ári h:d vasszerkezete. Az új 
hídon már csak a vasúti pá
lyaszerkezet szerelése van hát
ra. Előre'.áthatólag ez év vé�én 
adják át a fo!'galommk a leg
újabb közúti-vasúti hidat. 

DISZ-s2ervezeteh feuid.a. tairól 
& hazafia.� nevelésről. a nem� 
'zetközi helyzetről. a DISZ-cso
wrtok munká iáról, a DISZ 
vezetéséről, irányításáról, a 
S-IWrt- és lkultúrmunkáról. a 
;>ropa.gnndáról és a s.remlé!tető 
agttációról. Az előadások u:án 
áttanulmányozzák a témAval 
ik,apcsolat<>s párt- és DISZ-ha
tározatokat. különböző irodal
makat, majd csoportos fo<>lal
lkozáson megvitatják a t�ul-
5ágokat. 

• az itt szerzett gyakorlati ta
pssztaJat. melyet felhasználva, 
odahaza házi astialite11 is.z-baj
noksá,1ot és lkultürbl'i.gádot 
szervezünk. Jól bevált a csop ortos konzultáció - .Szombathely állomás vö

röskereszt bizottsága terv be 
vette a ,e;yermekváróterem ki. 
utasainak megajándékozását a 
vöröskereszt munkáját ismel'
tetö füzetekkel és apróbb játé
kokkal. 

- Ht•szoneizynapos előnyt 
értek el az idei terv teljesíté
sében az Északi Járomújavllo 
do!gozói. 

Az elméleti óráka� a gyakor_ 
lati foglalkozások követi!c 
Ilyenkor sportolnak, rövid 
kultúrmű.sort tanulnak és ai

A könyv a legjobb barát 

Pongó Béla, az ÉszaJ<l Járó
műjavító VlII  b. osz�ályának 
DISZ-titkára s�k más között a 
Pct 3fi-is!cola segítésehez vont 
le hasz�os tanulságokat. 

Propagandistáink megértet
ték, hogy az oktatás sikere 
elsősorban az ő felkészülésü
kön, tanulásukon múlik. Ép
pen ezért időben hozzál;:ezdtek 
a tananyag tanulmányozásá
hoz és megismerkedtek az 
üzem gazdasági, politikai fel
adataival. hogy az anyagot 
össze tudják kapcsolni a gya
korlattal, az eleven élettel. 

ció:1 részt vett a politikai csz
tály mellett működő Elmé!e:i 
Tanács tae-ja is, aki számos kér
désre adott választ és a pártok
tatás néhány i _�en ió módsz-eré_ 
vel is megismertette a propa-
,;an1ietáka t. A csoportos kon
zul! áció igen hasznos volt. 
ezért elhatároztuk. hogy az 
ú.i oktatási év alatt gyakran 
tartunk hasonlókat propagan

LAKÁSCSERE 
- Szeqedi kétszobás. filrdöszob,üs beJvarosl laká')orr:at el•· c�erél:tém hasonló pest1Yel. '"as:?v 

pestkörnyéki\·el. Cím: Tóbiás 1. S'zege�J. 1\.L:J'ei u. 18. 

lii1◄9B·t•:•■úiák) 
,ui k  el:6, szabadtéri é s  terem- - A tanulást me.g.;:önnyíti 
játélrol«i.t gyakorolnak, hoqy a könyvtár, de nálunik sokan 
Juw.itérve. mindezt felhasznál- nem használják. mert nincs 
ják a VISZ-szervezetei, mun- kedvük eljá.."I:i a kultúro�thon
kájál>an. (Ilyen gyakorlat i fog- ba. I tt hallottam. hogy más
lalkozás volt a hadijá'.ék is). hol bevált a „kiskönyvtár" Jé-
Nem csoda. hogy az iskola va- tesítése. Ilyet Ini is megvaló
lamennyi fiatal tetszését rr.ee- s(thatunk az osztálvon. A köz-

Szeptember 23-án p§ldáu, distáink részére. 
csoportos UwnzuUáción vitatták I Biczó Ferenc Sürgős segítséget Laktanya , agy raktár 
m�g a 11ehe.ubb elvi 'kérdése- párttitkár 

Győrasszonyfán a 6 b. számú 
őrházban lakom egyszoba 
konyhában. Hat gyermekem 
van. A legkisebb egy éves 
múlt, a le!!idéi6ebb 12 éves. 

J:et. Ezen a <:Ecportas konzultá- Celldömölk állomás Vés:tő állomáson a női lak
tanyát már hoEi;zabb idő óla 
raktárnak használják. Több
szöri tiltakozásunkra az ii:,;az
gatóságtól a3t a választ kap
tuk. hogy ne utazzanak azok
ban a fordákban nők. 

nyerte és e!!Vbehanezóan ponti kön·uvtárból lehozunk 
mondják vélem-ényülcet : kön.yve'ket, egy elvtársat meg-
nem bántam meg. hegy eljöt- bízun,k knelésével és igy hely_ 
tem, na,g'IJ'(ni sok hasznosat ta- ben mindenki liozzájuthat 
nuitam. majd jó olvasni va"Lókhoz. A 

A legtisztább mozdonyért 

Tóth Mihály, a szajoli pá-
Petőft-iskola egy-egy anyagá

}yafenntartási fünökség DISZ-
hoz ka1'csolódó szépirodalmi 

!-itkára mondotta: 
•könyvekrői ankétokat és meg-

Szeptember 22-én a szombaL 
helyi fűWház DISZ �zervezet�
nek helyisé<tében ünnepélye
sen szerződt¼t kötöttek a fü:ő
házi díszesek a ki.smozdonyok 
r�zorl0€"iva1. A sze�ződő fe
lek kötelezték ma,iukat a:-ra, 
hogy : 1 .  A műszaki felügyeleti 
�-özege'k, beosttott mo,donyai
kon az eddigi hlIVi egy vizs.gá
ll?t helyett kettőt tartanak és 
e fokozott fe]ügye:!ett�l bizto
sítják a jobb ka�banta,r,tást. a 
gépek na�obb tisztaságát. !!. 
Minden hó 25-e és 30-a közö:t 

• beszélé8€ket is fogv.nk tartani. - Itt _e1"!eltem meg a gon- - Szervezünk majd közoo 
cil� _!k7'5Z1tett m_unkaterv je- színház-. mozi- és múzeumláto-
1':n:oseget, H.-azat;n,·e, a veze- ,e;atásokat is. Ennek hasznos
tő5,é?1.!lf'l egyutt reszleles mun- sáeáról is itt az iskolán győka:.ervben határozzuk majd 

I 
zödtem me�. A le>!több tanul�g a ��l�dafokat. Szerepel".1 ság azonba� az vol� számomra, 

�g, tE:rvuru���m egy DISZ-bn- hogy megtanultam : a. DISZjE:d letr:ei:ozasa. _mert jelenleg tifkár harcoljon a. fiatalok joke� br1;!adunk_ 1s Yan, több- 1 gos követeléseinelc teliesíté�yire fiatalokból, DISZ-tagok- séé·rt, a diszeselc ;gazáért. Ed-
-------------------

A kecskemeti vasutas sportéletről 
11:ecskemét, a . .  hirös Yá_ros" 

"'eg!<ülönböztctö Jelzőjét semmi
esetre sem sportélet6röl kaphat
ta. legkevésbé pedig \"asulas 
$portjáról. A városban szerelik a 
sportot. de ez a szeretet. - leg
alábbis egyelőre - nem mutat
ll:ozik az eredményekben. 

.iJe��!}:;'tel)Ji\?�t" az
d

�fg;�; 
években erősen megnövekedett 
torgalml köYetelményeln1ek. de 
('J)OJ'télelröl ugi•anezt nem lel1et 
.,1mondani. 

A helybel i Törek,·és SK csak 
aé�y s:z.al,.:osztálvt - la.::rékPf1ros. 
tleke, tenisz, labdarúgö - mű
ködtet. Az aktív soortolólc szúm a 
mindössze 130 fő. ·Néhány év,·el 
•zelött még kilenc szakosztály 
működött. de ez a létszám 1 949-
l>en a maira csökkent. 

- Nehéz a szolgálat, sok az 
elfoglaltság. ezért marad keYe· 
$8bb lelő a sportolásra - ma
wyarázza a szakosztály-csökke· 
nést Tólh Józser, a sportkör el-
11.öke. 

� 1�d�ro��s ti���
n

�fje�!�
z

�:i�g� 
tó, s ezért hamarosan bővebb 
Jnag).rarázatot is ad. 
. Ebbó1 k itűnik. hogy a vezetés· 

hen is hibák voltak. Tóth József 
esak ez év augusztus elseje óta 
vezeti a spcrlkört. előde,ie hat 
éven keresztül Lengyel Márton 
Volt, aki vonalon teljesít szolgá
latot. s igy kevés ideje maradt 
ahhoz, hogy alaposan kezébe ,·e
gye a helybeli vasutaso1< sport
életének irányíLó.sát. Maguk a 
sportolók ped;g lassan elmara
doztak az edzésekröl. s ezek a 
mula.sztágok hamarosan kihatás
sal voltak az eredményekre 1s. 
Lengyel Márton tudta. hogy sa
iát hibáján kívül ugyan. de nem 
tudja eJJá!nl a feladatát. " ezért 
a nyár rol:amáa tiszte alól (el· 
mentését kérte. A mentesíté�t 
meJ?kapta, de azt<rt to,·ábbr_a Is 
segltségct nyújt szabad ldeJében 
a soortkörnek. 

Tóth József, az új ,porlkörl el
nök eg)•izben - 1948-Ig vezette 
a sportolókat és ezeket a tapasz
talatokat most ismét alkalma van 
hasznc!ó=ítani. 

- Érzésem szerint az a-z első 
feladat, h�Y kellően mozJ?ósita-

�-porlo!;lshoz 
G. Marton Irén. 

!gy véde.l<ezik 

. .. Oljili1k le közösen, s beszéljul< _ meg eJrcglalt.ságodect. talán s�g1ten1 tudunk az időd egyez.te. tesében - ajánlja Tóth József. 
Beszélünk ,az állomásfanök elvtárssal, s talán ö is tud va� larnit segíteni - mondja Bodvai 

Sándor. 

n_I tudjuk dolgozóinkat a sportolasra - vc-izolja ter\·cit Tóth Jó
zsef. Fiatalságunk kissé elszol<o!t a k�mény munkát megköYe1elő 
r:_�.,,9-szeres �portoláslöl. s ezt kell 
uJbol megszerettetni Yelü1<. Ed
dig- nem sok segitséget kaptunk 
sem a pártbizotts-ágtól, sem a 
DISZ•�zervezettöL l'\ emrég azon
bim javulás állt be 'ezen a té
r·en és mind a pártbizottság, 
mind az ál!01n�s1 DISZ-szer\·ezet ll'én kicsit mé� szabadkozik 
is több segilségd nyújt mint ré- de Iáttzik 1-ajta, hogy örül a rei'. 
gen. ajánlott segltségnel,, s csak eny-

!tt kapcsolódik be a beszélge- (1Yit mond: .,Jó, majd meglát
tésbe Bodvai Sándor DISZ-titkár. JUk, én ssivesen sportolnék, de 
E!mo:1d.ia, hogy elsö ténykedé- eme!lett sem a munkámat, sem 
sükkérit nyáron a VIT-Jelvény- pedig tanulásomat nem szeret
szerző ve.rsenyre a DISZ•tagság ném elhanyagolni." 
95 százalékát mozg=itani tud- Marton Irén helyesen gondol
ták. Ez is bizon:,itja, hogy ba kozlk. de bizonyos. hogy jó mcg
meg(elelő a szervezés, akkor a oldást fog taláJnl a DISZ-titkár és 
várt eredmények sem maradnak a sp0t"lkö1'i elnök is. Ez a rövfd 
el. kls Jelenet igazolja. hogy közös 

A rülőháznál külön DISZ-szer- úton haladva, sok akadályt el 
vezet működik. itt azonban Sá- lehet hárítani. 
volt Béla DISZ·till<ár vezetésével Tóth Józser szerint az egyik 
nem mozgósítottak olyan jól, legjobban müködö szakos.ztálv a 
mint az állom.ásiak. BodYai Sá!l- teke szakosztály. Közel ölveflen 
dor C:•s Tóth .Tózser belátja, hogy hódolnak ennek a 9portágnak, 
Pbben a mulasztásban öle is „lu- idös.ebbek, fiatalabbak, nők. Cér
dasak' ·, me2·t nem lett volna sza- fiak egyaránt. A teniszezők hu
bad óelenyugodnlok, hop:y a rű· szonöten vannak és megyei vl
töházból nem Yett részt megfele1ő szonylatban eddig is sok szép 
s1.ámú sportoló a jelvényszerző sikert könyvelhettek el. 
versenyen. Ezekben a napokban a legna-

A négy sza!<o.•ztályban elég gyobb érdeklődés a labdarúgó
élénk élet uralkodik. A tekézö- cs,apat iránt nyllvánul meg, hl· 
ket kivé,·c, a többi szakosztály- szen az együttes ebben a2'J évben 
ban Jórészt fiatalok sportolnak, megnyerte a városi bajnokságot 
a�,·ikben megvan a tehetség ah- és most játsziK osztályozó mér
hoz. hol?v emel.lék a Kecskeméti kózésekel a megyei baJnoksá.gbe 
Törekvés sportéletének szlnvo- jutásért. 
nalM A sportolási lehetöségek meg-

A le�jobb kerékpáros a 17 !elelóek Kecskeméten. hiszen a 
Pves Rendeczky Zoltán, országos vasutasoknak sajélt sportelepük 
ifjúsági bainolrnágot nyert. Az van. A tekts-zőknek a szép kultűr
eszyetlen női versenyző G. Mar- házban korszerfi, négyes pálya 
ton Irén a legutóbbi szaJ<szerve- áll rendelkezésükre. 
zeti sportünnepségen, Budapes- Ezek a lehetőségek, no és 
ten a harmadik helyezést érte el azok az elhatározások, melyek 
a közhasználatú gépek verse- az ú.f vezet6séger Jellemzik, b!z
nyt<hen. tositék.al lehetnek a kecskemét' 

Szinte v�g!:\'zóra be1ép G. Mar-

1 

vasuta�ok újjáP.ledö sportélet�
ton Irén. Bodva Sándor DlSZ-tit- nek. Ha a Yezetöség szilárdan 
ktir matat be bennünket a spor· kitart elhatározásai mellett, szak
tolónóneI,. ma,id rögtön hozzá is értelmét és lelkecedését nem l<J
te�zl, hogy Irén fel akar hagyni méli, akkor Kecskemét Yasutas 
a sportoh\ .. c:rsal. l sportélete Is hamarosan elérheti 

- Iskolába Járok, sokat ke1 1 azt a jelzőt, melyet a város Pv• 
tanulnom, amellett szolgálatom 1s tizedek óta büszkén ,•ise1. 
nehéz, kevés Időm maradna a (mécs) 

a mú•zaki felügyeleti közegek Már többízben kértem a 
érté1�ew� soro2ato1,ké11t a leg- szombathelyi igaz�atóság II. 
tisztább és legjobban 'kcrban- osztályá'.. hogy építtessen még 
tartott mo>donyt molyre a egy szobát Jaká.somhoz. de 

� ' - . még válaszra sem méltattak. DI�Z-s:ervezet elh�lyez, a Igaz. 1954-ben ötezer darab 

A nö!, már hónapok ó'.a csak 
fél útra mennek. u,na.nis Vi· 
zesfásról este vi&�zajőn..'1ek ön
költségben és másnap hajnal• 
ban ugyancsak önkölts�ben 

.. Fut6ha.:un'k 1.egt,szta.bb moz- téaJát szállítottak a őrházhoz 
donya'· feliratú. táblát. 3. A 

l 
az�al. hogy s._élfcgó� építenek. 

DISZ-sz�rvezet a negyedik ne- de 1955-ben e!szállitották a utaznak vissza Vizesfösra. Ugy 
g'Jedév t·égén megjutalmazza e '.églát általam isrr.eretlen gondolom. helyes lenne, ha a� 
legtisztább és a legjobba� kar- hBl;i:re. Igy S<! szoba. se szél-
banta1·tott mozdony személyze- fog� nem lett. . 
t ·t Sulycs gondot ok0z az 1s. e · hogy lakásom nincsen beke-

metékesek megvizs!lálnák ezt 
a problémát és a vi\sztói női 
laktanyát még a tél beállta 
előtt visszaadnák rendelte'.é-

A szo�ialis\a szerződ� de- rítve. Többszöl'i sürgetésemre 
cemb-er 31-éig érvényes. de a a pályafenntartási főnöl�f:é'1 �én�k. 

szetződő fe:ek megállapodtak megnyu!!ta!ott. hogy már me!! Dolgozó nőink legalább any

abban. hoey a gyakorlati ta- ,·a'.1 rendelve. de sa.ino� ebből 1wi megbec,sülést várnak fel

pasztalatok felhasznál.;s-\va: mé!( nem lett kerí'.és. Én s5bbségünktől. m:nt amennyit 
legké�óbb 1956. január 15-i(( ú .i izyekszem munkámat becsü- a hasonló szol11álatban lé,·ó 

lettel ellátni. Remélem, ho<iv f. r· , k k szerződés: kő!�""k az 1956-o.s az én jogos pana:szomat is or-
, 

er iaK meg ·apna · 
évre. Mös,Jing"r Kurt ,·molják. Kompos Kálmán Vajda János 

DISZ-titkár Győrasszc,nyfa Békéscsaba 
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A VASÚTI FOOSZTÁLY ·és A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK HETILAPJA Romhányi Ferenc és Fekete Benjámin, .az ÉSZaki JáróműJavító do( .. 
qozói nyersol.aJszivattyú•próbapadot készítettek. Ojításukkal 30 OOO 
forint évi megtakarítást ér el az üzem. A képen Romhányi eJv„ 

XLVIII. ITT'FOLYAM, 44. SZ. ÁRÁ 40 FILLÉR 1955. OKTOBER 31. 
társat Já1:Juk. 

(Kovács_ Géza felv.) 

Több túlsúlyos vonatot 
a menetidő betartásával 

Ha eddig átTa törekedtünk, 
hogy túlsúlyos vonatokat 

indítsunk, most az az egyik 
legfontosabb teendőnk, hogy 
minden erőnkkel szaporítsuk a 
túlsúlyos vcmatok számát! A 
többön van a hangsúly, a több 
vonaton, a nagyobb túlsúlyon. 

Miért van erre szükség? 
Ha megvizsgáljuk, hogyan 

fejlődött a túlsúlytovábbitási 
moz.galom ebben az esztendő
ben, hamar ráébredünk, hogy 
nem fejlődött, ellenkezőleg 
- visszaesett és ezideig nem 
váltotta be azt a reményt, hogy 
az idei őszi fordaiom fő lendítő 
erejévé válik. A múlt év első 
nyolc hónapjában 301 114 ton
na túlsúlyt továbbítottunk, az 
idén ennyi idő alatt csak 
285 193-at, tehát 16 221 tonná
val kevesebbet. Ha ez továbbra 
is így megy, félő, hogy nem 
tudjuk az idei n;;gy őszi for
galmat s:keresen JebonyO!lítani. 

De nem, egy pillanatig sem 
gondolunk arra, hogy a múlt
ban oly szép sikereket felmu
tató •úlsúlyos mozgalom visz
szaesése t&rtós lehet, hiszen 
máris biztató jel bátorít arra, 
hogy ne is gondolhru;sunk 
ilyesmire. Hiszen szeptember
ben már megkezdődött a javu
lás, s m-OSt arra kell ügyelni, 
hogy tartós legyen, folyton
folyvást fokozódjék. A javulás 
jele, hogy amíg szeptemberig 
minden hónapb&n 40 OOO tonna 
alatt maradt a túlsúly napi át
laga, szeptemberben már 42 3�4 
tonnára emelkedett. Ez meg 
mindig kevesebb, mint a tavaly 
&zeptemberi 47 051 tonn&• napi 
átlag de erősen hisszük, hogy 
tovább emelkedik. Fogjon ösz
sze ennek érdekében minden 
szolgálati ág. 
A forgalmi szolgálat vala

mennyi dolgozója jól vés
se emlékezetébe, hogy _a túl
súlytovábbitás nem öncel, ha
nem eszköz az elegymozgatás 
meggyorsítására. Az elegygyűj
tés árán továbbított túlsúlyos 
vonat nem mindig előnyös, h&• 
nem legtöbbször káros, Túlsú
lyos vonatot akkor indítsunk, 
amikor sok az elegy és kitelik 
belőle a nagytömegű túlsúly
rakomány. Ne az legyen a na
gyobb terhelés módja, hol!y 
gyűjtjük az elegyet napokon át• 
azért hogy végre túlsúlyos vo
natot indíthassunk. Másik fon
tas követelmény: idejében 1'en
deljü1<_ meg a gépet a túl.súlyos 
vonathoz. 

Ugyanilyen fontos: helyesen 
is idejében összeállítani a vo
natokat! Szigorúan tartsuk be 
::.z összeállításnál az idevonat
kozó szabályokat és úgy állít
suk ösSze a vonatot, hogy a 
kocsivizsgálóknak legyen ide
jük a műszaki ellenőrzésre. A 
negyedik és legfontosabb fel
adat: a jól előkészített , és, he
lyesen összeállított tulsulyos 
vonat akadá.lytalan közleked
tetése. Ez elsősorban a menet
irá.nyít6k és a forgalmi szol
gálattevők feladata. Tervezze 
be a menetirányító a túlsúlyos 
vonatokat munk&grafikonjába 
és ennek alapján határozza 
meg e'lőre a vonat legkedve
zőbb indulási idejét, hogy aka
dálytalanul végig tudjon ��
!&dni útvonalán. A menetira
nyító feladata a vonatnak mi
nél hosszabb vonalszakaszon 
megálli3s né1küli közlekedte
tése, a zöl,d, út biztooítása. 

Leszögeztük, hogy a túlsú-
lyos mozg;;-Imat nem le

het a véletlenre bízni, ezért a 
forgalmi szakosztály kiadta a 
mozgalom végreha.jtási utasí
tását. Ennek alapján megi;zü
letett egy olyan rendelet, r.mely 

előírja, hogy mely jclzőknél 
nem szabad a vonatokat meg
állítani. De az utasítás annyit 
ér, amennyit végrehajt&nak 
belőle. Az eddigi tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a végre
ha.jtá.!i uta.sítást több helyen 
nem tartják be. Legjobban be
tf.rtják a szombathelyi igaz
gatóság területén és a miskolci 
igazgatóság . hatvan-salgótar
jáni vonalán. A többi igazgató
ság vonalain egyelőre még n-.;·
gyon a kezdetén tartanak 
az utasítás vé�ehajtásána.'k, 
vagy egyáltalán nem hajtják 
végre. Feltétlenül érvényt kell 
szerezni annak a rendelkezés
nek, hogy nehéz pályarészen ti
los a túlsúlyos vonatot meg
állítani! 

Ami a vontatási szolgálatot 
illeti, legelőször a vasútüzemi 
értekezletnek arra a h&táro
zatára hivatkozunk, amely ki
mondja, hogy a túlsúlyos vo
nat csak akkor felel meg cél
jának, ha azt a menetidő be
tartásával továbbítják_ Az a 
vonat, amelyik vis'Zi ugyan a 
túlsúlyt a biztOISÍtott zöld úton, 
de megengedhetetlen h06Szabb 
menettel közlekedik, nem je
lent előnyt a forgalom lebo
nyolításában, 

Szeptember elseje ót&• a moz
donyszemélyzet új rendszer 
szerint kapja a tűlsúlyrovábbí
tási jutahnat. A prénúum 
nagysága attól függ, milyen 
nagy a vonat terhelése, de at
tól is, hogy mekkora a vonta
tási késés. Eddng csak a'kkor 
járt a prémium, ha a vonat 
100 kilométerenkint öt percnél, 
kevesebb vontatás hibájából 
eredő k�l közlekedett. 
Most az eddigivel egyenlő pré
mium akkor jár, ha a vonta
tási késés öt-tlz perc között 
van. Ha a késés öt perc, vagy 
annál kevesebb, akkor a pré
mium az eddigi összegnek két
szerese. Ezzel megszünt a pa
nasz a túlsúlytovábbítási pré
miumrendszer miatt és a von
tatási dolgozók nyilván jobb 
kedvvel vállaljá'k a túlsúlyos 
vonatok továbbítását. 

De nemcsak a túlsúlyos vo-
n,atokm kötelező a me

netidő betartása, hanem az 
előtte haladókra is. Hányszor 
kellett már megállítani túlsú
lyos vonatot a térjelzőné1 azért, 
mert az előtte h&fadó hosszabb 
menettel közlekedett. 

Em11tsük-e még a túlsúlyos 
vonatok nwzdonyai előkészíté
sének fontosságát? Ma már 
minden vontatási dolgozó tisz
tában van azzal, hogy csak jól 
karbantartott, le!kiismeretes�n 
előkészített géppel lehet túl
súlyos vona,tot a menetidő be
tartása mellett továbbítani. 
Ezt nem szükséges ma már 
külön hangsúlyozni és részle
tezni. Inkább szóljunk még rö
viden a kereskedelmi szolgálat 1 

feladatairól, :-.melye1: közül _k�t
\ 
1 

fontos módszer, a 3ó kocsiki
használás és az irányvonatkép-

1 zés mozdítja e!ő a túlsúlyos 
vonatok továbbítását. A keres
kedelmi szolgálat dolgozói tö
rekedjenek arra, hogy okszerű 
r&kodással a kocsikat lehető
leg a teljes súlyhatárig kihasz• 
nálják az irányvonatokat pe
dig a�kor csak mód van rá, 
túlsúllyal közlekedtessék, 

Ha a felsorolt b:ányelveket 
és az ezekből következő tenni
v;;·lókat bet.artjuk, elérjük cé
lunkat: több túlsúlyos vona
tot tudu'lllk közlekedtetni, 
mint az év első nyok hónapjá
ban és pótolni tudjuk a túl
súlytovábbítási elmaradást, 
ami minden vasutas dolgozó
nak becsületbeli ügye, hazafias 
kötelessége, 
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A NOVEMBER'7-1 VÁLLALÁSOK TELJESÍTÉSÉVEL 
AZ ŐSZI FORGALOM SIKERÉÉRT 

A forradalmi műszak alatt 
pótolják az októberi lemaradást 

Budapest-Keleti-pályaudvar 
forgalmi dolgozóinak októberi 
teljesítményei 100 százalék 
alatt maradtak. A dolgozók 
rendkívül restellik a lemara
dást és mindent elkövetnek, 
hogy pótolják azt, Megfogad
ták: az októberi forradalom 
évfordulója tiszteletére októ
ber 30-tól november 7-ig tar
tandó forradalmi műszak alatt 
úgy dolgoznak, hogy eltűnjön 
hátrányuk. Vállalták továbbá, 
hogy a téli forgalmi előkészü
leteket fokozzák és november 
7-re befejezik. A váltótisztító 
munkások, váltókezelők és 
váltóőrök a forradalmi műszak 
alatt tovább folytatják a vál
tók tisztaságáért indított ver
senyt, annál is inkább, mert a 
verseny értékelése és jutalma
zása a forradalom évfordulójá
nak ünnepén történik meg, 

A kereskedelmi szolgálat 
dolgozói a leadási, a feladási 
és a kocsikihasználási terv tel
jesítésénél élüzem szintet akar
nak elérni a forradalmi mű
szak alatt. 

PótváUalásként 750 tonna 
szénmegtakaritás 

Nyíregyháza fűtőház dolgo
zói 105,5 százalék elérésével 
túlteljesítették harmadik ne
gyedévi tervüket. A húsz bu
dapesti üzem felhívásához való 
csatlakozásukban vállalták, 
hogy december 18-ra befejezik 
az éves tervet. Vállalták 2000 
tonna szén megtakarítását, 
380 OOO forint értékben. Ezt 
a harmadik negyedév végéig 
magasan túlteljesítették, mert 
eddig az időpontig máris 3675 
tonna szenet takarítottak meg, 
amelynek értéke 698 250 forint. 
De még ezzel sem elégszenek 
meg, november 7 tiszteletére 
december 18-ig újabb .750 ton
na szén megtakarításával já
rulnak hozzá a márciusi párt
határozat sikeréhez. 

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

tett eredeti hatszázalékos szén
megtakarítási vállalásukat 10 

százalékra emelték_ (Ercsei 
László leveléből). 

Csökkentik az ooköltséget 
a szolnokiak 

A Szolnoki Járómújavító 
VV osztályain már október 
eleje óta a november 7-i vál
lalások teljesítése jegyében fo
lyik a munka. Minden mű
helyben értékes felajánlást tet
tek. Az alvázlakatos-brigádok 
egyszázalékos önköltségcsök
kentésre, a munkafegyelem 
megszilárdítására, a jó minő
ségű munka fokozására tettek 
vállalást. Helle Ferenc csap
szegcsiszoló is a lelkes fel
ajánlók közé tartozik. Megfo
gadta, hogy az elmúlt hóna
pokban elért 166 százalékát az 
év végéig négy százalékkal nö
veli, a minőség további foko
zásával. Helle elvtárs jól tud
ja, hogy az ő munkájánál 
mennyire fontos a minőségi 
munka, mert egy kis érdesség 
a csapon elég a hőnfutás be
következéséhez. Mátyás Géza, 
Horváth Miklós és Mondok 
Imre alvázlakatos brigádja is 
hasonló pontossággal törekszik 
a jó minőségű munkára. Csak 
azt szeretnék, ha idejében kap
nák meg a kész kerekeket a 
kocsikhoz, hogy ők is idejé
ben adhatnák ki a javításokat. 
(Csomor János leveléből.) 

Mind gördülékenyebbé wálik 
Berente munkája 

az üzemek kiszolgálása. A tu-
1 

előtt a pályaépítők rendelke• 
rok versenyében szeptember- zésére bocsátották. Ezenfelül 
ben a Petőfi-brigád lett a az október 14-re adott feszült• 
győztes. Tagjai: Miklós László ség-mentesítést nem vették 
térfőnök, Kovács Károly és igénybe, illetve a megnövek� 
Farkas József forgalmi szol- dett forgalomra való tekintet◄ 

gálattevők, Cserjés József, Kis- tel lemondták, a vezetéken 
marton Miklós tolatásvezetők szükséges javítást jó szervezés◄ 

és dolgozóik kocsitartózkodási sel, ötletes munkával mégis 
tervüket 108,9, kocsimozdítási elvégezték. Mindez hozzátar◄ 
tervilket 138 százalékra telje- tozott november 7-i vállalá
sítették, a menetrendszerinti saik teljesítéséhez. (Kastiel 
indításban pedig 99 százalékot Lajos leveléből.) 
értek el. November 7 tiszteleté-

f , · 'I f t i,: • re ezeket a jó eredményeket ereDClarDSI pa ya eDD arwSI 
még fokozni akarják, hogy ez- brigádok versenye zel a másik két turt is fokozott 
munkára serkentsék. 

Munkájuk végzésében ezen
túl nagymértékben segíti őket 
az automata központ, amelyet 
a távközlő szolgálat dolgozói 
szeptember 31-én határidő előtt 
helyeztek üzembe az áfü>má-
son. 

11 OOO furintos megtakarítás 

A Villamos Felsővezeték 
Építésvezetőség dolgozói JU
nius, július, augusztusban 19 
százalékkal csökkentették ön
költségüket és augusztus 31-ig 
17 107 forintot takarítottak 
meg. Az ezután következő idő
szakban is arra törekszenek, 
hogy a megtakarítást fokozzák. 
Ézt a munkák határidejének 
előbbrehozásával érik el. Bu
dapest-Ferencváros rendező
pályaudvaron 22 darab K-osz
lopot október 15-ig kellett vol
na eltávolítaniok, a felsőveze
téket faoszlopra áthelyezni, 
hogy az őszi csúcsforgalom 
biztosítása érdekében az osz
lopsor helyén a pályaépítők az 

A Ferencvárosi Pályafenn-
tartási Főnökség szakaszain is 
felélénkítette a versenyt a kö◄ 

zelgő forradalmi műszak, ame
lyet legtöbb helyen megtarta
nak. A dolgozók sok szép vál◄ 

lalást tettek. Az V. pályames• 
teri szakaszon a Patkó-brigád 
a 2-es, 3-as, 4-es számú ki„ 
térő szabályozását, a 4-es szá„ 
mú kitérő keresztezési közép◄ 

síncseréjét vállallta, a Híd„ 
végi-bri,gád ugywnicsak há
rom kitérő SZBlbályozásá,t, 
egy középsíncserét, a Var„ 
ga-brigád szintén hasonló 
vállalásokat tett. A vonal
gondozók hat mázsa ócska• 
\fas összegyűjtését vállalták, 

A -csomól!'llntuk versenye 
A göngyölített adatok alap

ján a csomópontok harmadik 
negyedévi versenyének ered• 
ménye a következő: 

A kazincbarcikai üzemek ki- induló III. és a fogadó IV. vá
szolgálását végző Berente-szén- gányt megépíthessék- Ezt a 
pályaudvaron a munka meg- munkát a felsővezeték-szere
indulása óta eltelt három hó- lök úgy végezték el, hogy a 
nap alatt sokat fejlődött a ver- fogadó IV. vágány helyét már 
seny, Ennek következtében október 11-én, öt nappal a 
napról napra emelkednek a határidő előtt, az induló har
teljesítményi százalékok és madik vágány helyét október 
mind gördülékenyebbé válik 14-én, egy nappal a határidő 

I. csoport: 1. Miskolc 101 
pont, 2. Debrecen 89, 3. Szol• 
nok 86, 4. Budapest-Ferenc• 
város 85, 5. Hatvan 83, 6. Rá
kosrendező 81, 7. Dombóvár 79, 
8. Rákos 69, 9. Komárom 66 
pont. 

II. csoport: 1. Békéscsaba 
96 pont, 2. Győr 94, 3. Puszta
szabolcs 93, 4. Szombathely 
93, 5. Celldömölk 87, 6. Nyir◄ 

egyháza 81, 7. Szeged 76, a 
Pécs 67, 9. Székesfehérvár 62 
pont. 

Javul a bátaszékiek eredménye 
Valamennyi mozdonybrigád Bátaszék állomás a második 

1
1alásunkat és október 7�n el-

derekasan kivette részét a negyedévben elnyerte az él- le�őrző bri,gádo� kül�ött állo
szénnel való takarékosságból. üzem címet. A harmadik ne- masu:nkra. A brigád eszrevéte
Igy például Názon Sándor moz- gyedév elején ki.."Sé kon-nyeb- leit a pá-rtsz.&vezettel és az 
donyvezető és fűtője, MeSter 

ben vettük a do],got. Az őszi üzemi bizottsággal megvitatJános 411-376-os számú gé- forgalom megilndulása előtt tu!C, ��ghatáro_z�k a hib�k 
pükkel 70 tonna szenet taka- awnJban valamennyi do],gozó- kiJavításanak mod3át. Felelo
rftottak meg, 13 300 forint ér-

h t · 'd "t tékben. Száz elegytonna kilo- társam_ :nevében �egfog�<l:tam, söket jelöltünlk •ki, a an o 

zeteket készftimk saját állomá. 
sunk munkájára vonatkozólag 
és ismertetjük dolgozóinlkkal 
Dobreszelszkij könyvének út
mutatása alapjián rövidesen át
szervezzük a végrehajtó forgaJ„ 
1lli szolgálat munkáját. 

méter-tervüket 33 százalékkal 11?fil' v1sszaszerezzuk az eluzem szabtunk a hiányooságok fel
teljesítették túl, a javítási órá- c1met._ . . számolására. Október 17-én 
kat pedig 65 százalékkal csök-

1 
Az 1gazgato elvtars nem en- összevont a'ktívaértekezletet 

kentették. Az októberi forra- gedte el füle mellett ígérete- tartottunk, ezen a társszolgá
dalom évfordulója tiszteletére met. Figyelemmel kísérte vál- lati ágak vezetőivel és Bátaszék 

kö:a!ég szállíttató vállalatai-

Több más hasonló IDtézkedés 
hatásaként eredményeink már· 
is javulnak. Az átlagos kocsi• 
terhelést augusztusban 101, 
szeptemberben 107, a kocsitar
tózkodást az előző havi 104 he
lyett 112, a kocsimozdítást 96 
százalék helyett 101 százalékra 
teljesítettük, a menetrendsze
;rűségnél pedig 98 százalékról 
102 százalékra emeltük telje
sítményünket. 

Mozgó atomkiállítás járja az országot 

Az Országos Béketanács, a TTIT és a vasút-politikai föosztály ren
dezés<Öben mozgó ,atomkl�:!:tiJ��a 

k�rl�száqot. A kiállítást naqy 

'1t'!AV Sll-jtóhivatal telv,) 

val beszéltük meg a tennivaló
kat. A DISZ vezetőségével is 
megtárgyaltuk a teendőket és 
közöltük az új feladatokat a 
DISZ-őrjárat tagjaival. Az 
üzemgazdász a versenyt az ed
digi tíz n,ap helyett naponként 
értékeli és mi:nden regg;e! s.wl
gálatátadáskor beszámol az 
eredményeklről, a versenyt 
akadályozó körülményekről. 

Vajda Gyula 
állomásfőnök 

---o-o---

A szakszervezet 
központi vezetőségének 

ülése A rnúszintértekezleten hatá
rozatot fogadtunk el a menet
irányító'.k>kal való jobb együtt- A Vasutas Dolgozók Szak• 
működésről. Mivel igazgatósá- szervezetének központi veze-

tősége pénteken délelőtt ülést gi határállomás vagyu:ruk. a két tartott, amelyen Csanádi szomszédos menetirányítóval György elvtárs, az A!lamvas• állandó kapcsolatot létesítünk utak vezérigazgatója, a szak• és a trakciós határokon bizto- szervezet központi vezetőség& sítjuk a szerelvéncY-vál,tást. nek tagja tartott előadást. El� 
Rendsz.eresen tanulmányozzuk adása során ismertette azokat 
Dl'lll!]acs,: ,,Vasútállomások be- a feladatokat, amelyek a szakJ rendez..faei és munkáik megsz.er- szervezetre várnak a SZO't 
vezése", valamint Dobresz.elsz- VII. teljes ülésének határoza• 
kij: ,,Állomási irányítók és for_ tában megszabott feladatok si• 
goilmi szolgálaUevök éLenjáró keres végrehajtásában. Af 
munkamódszerei" című szovjet I ü�és ismertetésére visszaté' 
sza,kiköeyveket, azokból jegy- runk, 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 
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) 
Segítsék párlszervezeleink 

a szakszervezeti válaszlásokal 
Szovjetunió 

A hatodik ötéves terv fo
lyamán jelenitő,s mértékben 
megnő a Szovjetumóban a 
villamosított vona1aik .száma. 
Az eddigi tapasztalatdk azt 
mutatjáik, hogy 25-30 szá.zia
lékkah gazdaságosabb a vil
la.mosvontatás, ugyanailtikor a 
vonalak átbocsátóképességét 
másfélszeresére emeli. keve
sebb munkaerőt igényel, 
könnyebbé teszi a vasúti mun · 
kát. Jelenleg kísérleteik foly
nak az egyfázisú váltóáram 
alkalmazására, 

kiterjedésére jellemző, hogy 
külön gabo.navonalat építettek 
a részére. Már 220 kilométer 
hosszúságJban elkészítették a 
vonal al'épitményét, s most 
ke1iil sor szá!mos felvételi épü
let, s egyéb vasúti létesí1mény 
kivitelezésére. 

Az egész vasút területén nu
vember 1 -től a dolgozók újjá
választják a szakszervezeti bi
zalmiakat, a műhelybizottságo
kat, üzemi bizottságokat. A 
szakszervezeti választás fontos 
politikai feladat. A szakszerve
zetek a kommunizmus iskolái, 
a szakszervezet egyik legna
gyobb tömegszervezetünk. 
Ezért nem lehet közömbös 
pártszervezeteink számára. ho_ 
gyan bonyolódnak le a szak
szervezeti választások, milyen 
elvtársai, kerülnek a szakszer
vezeti funkciókba. A vasutas 
pártszervezetek felelősséggel 
tartoznak az üzem, a szakszer
vezet munkájáért. Ahol jó a 
pártmunka, ott jó a szakszer· 
vezeti munka is. A jól dolgozó 
üzemi bizottság komoly segítsé· 
get tud nyújtani a szolgálati 
hely előtt álló feladatok meg
oldásához, a dolgozók nevelé
séhez. 

Nem a szakszervezet 
belső ügye . . .  

A szakszervezeti választás 
nem a szakszervezet belső 
ügye, hanem minden dolgozót 
a legközelebbről érintő ese
mény. A pártszervezeteknek 
fokozott segítséget kell nyúj· 
taniok a szakszervezeti vá
lasztásokhoz az előkészítéstől 
a befejezéséig, az uJonnan 
megválasztott funkcionáriusok 
munkábaállításáig, majd utána 
munkájuk ellenőrzésében. 

A pártszervezetek ne késle
kedjenek a segítéssel. Számol· 
tassák be az üzemi bizottságot 
az előkészítő munkáról, adja
nak segítséget a nehézségek 
megoldásához. A legfontosabb 
:feladat ügyelni arra, hogy a 
választások ne vonják el az 
üzemi bizottság figyelmét a 
többi feladatoktól, a választás
sal egy időben ne szenvedjen 
hiányt a szakszervezet többi 
feladata sem. 

Szép példáit lehet már ta
pasztalni az ilyen munkának 
egyes szolgálati helyeken az 
előrehozott választásoknál. 
Miskolc-gömöri pályaudvaron 
a választási munkát összekap· 
csolják a termelésre való moz
gósítással. Arról beszélnek a 
dolgozóknak, hogy teljesítsék 
maradéktalanul részleteiben is 
a tervet, készüljenek fel a tél -
re, hogy adósSág nélkül léphes
sék át 1956 küszöbét, a máso
dik ötéves terv indulásának 
napján. 

A pártszervezetek segítése 
elsősorban a párttagok felké
szítésében, a választásra való 
mozgósításban nyilvánuljon 
meg. Érjük el agitációs mun· 
káva!, hogy ne legyen olyan 
párttag, aki elmaradt a szak
szervezeti tagdíjjal. A párttag
ság mozgósítása mellett foko
zott segítséget kell nyújtani a 
választás előkészítéséhez és 
végrehajtásához. Minden vas
utas pártszervezet ismerje meg 
az üzemi bizottságok választási 
ütemtervét és segítsék. hogy 
más rendezvény ne veszélyez-

te_sse _ _  a választások sikerét. Jó \ rülni, hogy előforduljon olyan 
peldaJát mutatta ennek a eset, amilyen Szombathely ál
Landler Jenő Járműjavító lomáson, ahol a javasolt bizal
pártbizottsága. amely meg- mit a tagság nem fogadta el 
tárgyalta az üzemi bizottság mert nem volt a!l,almas a funk� 
munkatervét és hasznos java.s- cióra. 
latokat tett. Emlékeztették a Nagy gondot kell fordítani 
többi között az elvtársakat a an a. hogy az üzemi bizottság 
múlt választások tanu·ságaira. összetételében is képviselje -a 

Az igazi biztosíték 
szolgála ti hely dolgozóit, legye
nek benne nők, fiatalok és mű
szaki értelmiségiek is. 

A Központi Vezetőség hatá· 
rozata rámutat arra, hogy a 
választásoknál minden körül
mény között biztosítani kell az 
alapszabály betartását, a vá
lasztás demokratizmusát. Ezért 
minden pártszervezet vezető
sége ismerje meg a választás 
lebonyolításának módját. Se· 
gítséget kell nyújtani az üzemi 
bizottságok beszámolóinak el
készítéséhez is. A beszámolók 
öleljék fel az üzemi bizottság 
munkájának egészét, hogy le
hetőség nyíljon a szakszerve
zeti bizottságnak a bírálatra, 
javaslattételre, amely majd 
nagyban segíti az új üzemi bi 
zottság munkáját. 

A szakszervezetben 
végzett munka 

tási agitáció során lesz szük
ség. Jelenleg a legtöbb helyen 
a népnevelők csak arról beszél
nek, hogy mit ad a szakszerve
zet. Kevesebb szó esik a szak· 
szervezet többi feladatáról. A 
Keleti Műszaki Kocsiszolálat
nál. igen helyesen, nem ilyen 
agitáció folyik, hanem sok
rétűen magyarázzák meg a 
dolgozóknak a szakszervezet 
tevékenységét, munkáját. Itt 
az üzemi bizottság a választási 
agi�ió érdekében helyesen 
használja fel a faliújságot, a 
hangosbemondót, a csoportos 
és egyéni agitáció lehetőségeit. 
A népnevelők bátorítsák a dol
gozókat arra, hogy a választá
sokon mondják el véleményü
ket a szakszervezet munkájá
ról, a jelöltek személyéről ,  
mert csak ez biztosíthatja azt. 
hogy megfelelő emberek kerül -
jenek minden funkcióba. 

A felvilágosító munkában el 
kell érni, hogy rátermett dol
gozókat, o;yan embereket vá
lasszanak be az új üzemi bi
zottságokba. akiket mindenki 
szeret az űzemben, akiknek van 
tekintélyük a dolgozók előtt, 
és akik példamutatóan élen
járnak a termelésben is, Ez a 
biztosíték arra. hogy a válasz
tásokkal stabilizálódjanak a 
szakszervezeti funkcionáriu
sok, megerősödjenek az üzemi 
bizottságok. Ezért jóelőre me-g 
kell vitatni a szolgálati helye
ken a dolgozókkal, hogy kik 
azok, akik alkalmasak szak
szervezeti funkció viselésére. 
Az ilyen megbeszélések leve
zetéséhez nyújtsanak segítsé
get a pártszervezetek. Kiskun
halas fűtőház pártti&ára, 
Kupa László elvtárs például 
személyesen javasolt két ki
váló népnevelőt szakszervezeti 
funkcióra, Csak így lehet elke-

A pártszervezetek feladata 
tehát rendkívül sokrétű. Az 
előkészítéstől a választások be
fejezéséig tart. A pártszerve· 
zet egész munkájával fejezze 
ki, hogy a szakszervezetben 
végzett munka pártmunka és 
az ott dolgozó elvtársak is a 

- p6rtmunka Központi Vezetőség határoza· 
A vasutas pártszervezetek 

I 
tainak végrehajtását segítik 

segfüégére legjobban a válasz· elő. 

A karádi gépöl/omás igazgatójánál 
Viharos erejű szél cibálja a I Örömmel és büszkeséggel 

I 
gyelmet segítenünk kell a ter

gépállomásra vezető utat s1:e• ' hallgatjuk ezeknek a lelkes melőszö�•etkezetek erősödését. 
gé!yező fák lombjait. Világos- embereknek a szavait. Az I Huszonnégy termelöszö
zöld, dörgőhangú vontatók a ;gazgatójukat szereti!;:, s tud- vetkezetünk van, 34 680 
kaposvári vasutasok küldemé- ják róla, hogy a vasúti mun- 1 hold megmüvelése tartozik 
nyét ; salakot szállítanak a ki- káról a párt hívó szavára je- . ránk. 
marjult utakra. (A kaposvá- lentkezett falusi munkára. És 1 - Az eddigi sikereink titka riak patronálják a gépá!lo- hogy két hónap alatt ilyen I igen egyszerű, Abból indultam 
mást.) Már messziről látszik eredményt ért el, megbecsü- ! ki, hogy megismertem az em
az �pü_lő víztorony, a s_árg�lló lé�sel tölti , el őket nemcsak j' bereket. Többségükben meg
laJ:-:oepuletek so:a, a ,ke.t gep- Pasztor elytars,_ �anem a vas- 1 van a l�l�esedés, a szív a 
szm és a nagy 1rodaepulet. utasok egesze 1rant. , munka irant_ Jogos követelé-Barabás Pál vontatós, meg • i seiket igyekszem kielégíteni. 
két társa, Nádori János és Sze- Pásztor elvtárs augusztus '

! 
E�2;el szem?en megkövetele�, mesi István, amikor Pásztor 15-én érkezett Ka,rádra, fele- a!'ar a vas�ton, hogy _az utas1-János, a vasutasból lett gép- ségével, hétéves kisfiával, hét- l tasokat_ le_gJob!' 

_ 
tudasuk sze-

állomási igazgató után érdek- hónapos kislányával. A volt 1 r,nt haJts�k: vegre. . 
lődünk, alig fogynak ki a di- vasúti géplakatos, a vasút po-

1 . · Itt mega�, gondolkozik., Te: 
csérő jelzőkből : litikai főosztály volt munka- km_t_et�,-

eg, szer __ csa.Jc. od�atevea 
- Nem gondoltuk volna _ társa, aki kétéves pártfőisko- . a , J<11.-o,,ában gugyogo !.is ba

mondják -, hogy egy vasutas- la után önként ment a mező- 1 bara. ból ilyen jó tgazga,tó lesz a gazdaságba, 25 évig élt falun. -: �ess�e vagyok vasutas gépállomáson. Isme,·i csínját- Ismeri a földet, a mezőgazda- ba.ra,taimtul - mondja kis szübínját. Kemény ember, szigo- sági munkát és bár nagyon net után -, ezért csak üzenrú, De azért szeretjük, mert szereti a vasutat, tettével azt r.i tudok ne'kilk: vigyél, az őszi akármivel megyünk hozzá, bizonyította, hogy doigozó né- fo�ga,lom ügyét becsületesen nem utasít el bennünket, mint pét, pártját mindennél jobban elore! Csak itt látom igazán, az előző igazgató. szereti. ahol a, saját bórünkön érez-
- Úf/1/ érzem magam, mint zük, mit jelent az, ha a, vasút 

* 
Október első napjaiban ad-

ták át a forgalomnak a Szvijaz:;ka, környéki új vasúti hi
dat a Vol,gán, A hatalmas 
vasúti híd h005za a feljáJ:ók
kal együtt megközelíti a négy 
és fél kilométert, 

* 
A XX. pártkongresszus tisz-

teletére Ruzsino fűtőház dol· 
gozói vállaltá'k, hogy naponta 
elérik ,az egymillió ionnakilo
méter teljesítményt. Már nem 
az első fűtőház ez a Szovjet· 
unióban, amely hasonló fel
ajánlást tett. 

* 
A ku.rgáni !körzetihez tal'to

zó Hruscsov szovhoz nagy 

* 
Az urali vagonépíto7c uJ 

t�herkocsit adtak át a forga
lomnak, teljesen újrendszerű 
forgózsámolydk!kal. A forgó
zsámolydk lehetővé teszik, 
hogy a ikocsikat 100 kilomé
teren felüli sebességgel közle
kedő vonatokba is besoro7.
hassák. A zsámolyok hét má
zisával körmyebbek a régiek
nél. Az urali gyár könnyű
fémből összeállított nyitott te
he11kocsilkiat :is készít. Ezek
nek a súlya három tonnával 
lesz kevesebb a forgalomban 
lévőknél. 

* Sz. DanyiZevics, a 'k,azatyinl 
fútő·ház mozdonyvezetője büsz
kén számol be a „Gudok''
ban arról, hogy a párt· 
kongresszus tiszteletére 24 
millió tannaknlométert ieljesí• 
tett brigádjával terven felül, 
az elmúlt öt hónap alatt. 

A. bolgár m.ozdonyokat rádióval szerelik [el 

Pedujane állomáson egy 
hónapja folynak a kísérletek 
a mozdoilQ'rádiókkaL A ,,ZsR 
-3" típusú különleges szovjet 
rádióállomást egy irá;nyító
kabinban és három mozdo· 
nyon helyezték el. Az irányi
tóállomás egyidőben adhat és 
vehet utasításokat, ami nagy· 
ban megkönnyíti a nagyfor
galmú pályaudvarokon a 
munkát. 

A múltban a vonatrendezés 
igen sok időt vett igénybe. Ez 
az idő a jövőben egyre rö
videbb lesz. A rádióirányitás 
mellett a mozdonyvezető ál
landóan tisztában van fel.ada
tával, 1udja, hová kell állnia 

Kína i Népköztársasag 

és munkája befejeztével a:zon
nal nekiláthat az újaibb utasí
tás végrehajtásához. Az !riámyi
tóállomás vezetője jelenleg a2 
ál!omásfőnök!helyettes, ,ahl 
munlka,he1yéről látja az egész 
pályaudvart. Különösen fon,. 
tos ez ködös időben, amikor 
a mozdonyvezetők látási vi
szonyai sokkal rosszablbak a 
szokásosnál. 

A rádióállomás nemcsak 
növeli a biztonságot, hanem 
nagyban hozzájárul a munka 
termelékenységének emelésé
hez is. Előzetes számítások 
szerint egy rádióállomás ára 
egy év alatt 40--50-szereseo 
megtérül. 

A kmai vasutasok harcban 
I 

hálózzák majd a korszertl 
az ötéves terv teljesítéséért, vasútvo11a.l.,ak. Kína vasútvo
eg:,-re-másra építik az új v,a· nalain az elmúlt rendszerben 
sútvonalaikat. Régebben csak 

1
200 különböző faj1ájú sínt 

a tengerparti részeken építet- használtak. Ezt most átcseré
te1, Yasiitat, de rö,.,;desen a li;k sok,kal a---evesebb jól be
hatalmas országot teljesen be- vált típusúra, 

Új szovjet gázgenerátoros mozdony 
Pár percnyi ismerkedés a hazáját szerető katona., aki pontos�n vagy pontatla.nul után már elárulják, hogy a ke- behíi:ót kapott _ mondia dolg __ ozik. 

mény vezetésnek, az embersé- · D 
ges bánásmódnak alig két hó- Pásztor elvtárs. - Nehéz meg- ! ompere�, vontatók dörög- 1 
nap leforgása alatt nem ki- válni a, vasutasok nagy csa- nek jlZ utaKon, Az 50 erőgé- J 

sebb eredménye van mint- ládját?l, D_e � becsü�et, a kö- P:8 g��állo�ás e�y�e tereh,é- ! ' telesseg erzese erosebb. Itt lyesedik, eg, re bővul. őrom hogy vagyok és igyekszem azt a, célt nézni. :€s amikor visszafelé in-
a megyei gépállomások 

I 
végrehajtani, amit pártunk du!unk, büszkeség lopódzik szí-

versenyében a nyolcadik elém tűzött. vünkbe, amit még csak erősít 
helyről a másodikra kerül- _ Eleinte féltem a megbí- az, h?gy �rrefelé cs�k úgy em-

iek. 
1 

zástól, pedig itt is hasonló az leget!� Pasztor e)vtarsa�, hogy 
Most már az első helyért fo- irányítás, mint a vasúton. Meg na, mi vasutas igazgatonk". 
lyik a harc. kell szilárdítani a munkafe- Sz. I. 

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

Z. ZINYKO: 

A moszkvai csom ópont vasutasai 
1 9 1 7  október napiajban 

A proletáriátus nagy vezé
rei, Lenin és Sztálin, az októ
beri szocialista forradalom elő
készítése és győzelemre vitele 
idején nagy figyelmet szentel
tek a moszk,vai pártszervezet
nek. 

A moszkvai pártszervezet a 
pár� Központi Bizottsága kö
rül kovácsolódott össze és Le
nin, Sztálin útmutatásait kö
vetve. Moszkva proletáriátusát 
győzelemre vitte, 

Abban az időben, amikor Petrográ.dba.n már győZÖ�t a 
szovjet hatalom - mondja a 
Szovjetunió Kommunista (bol
sevik) Pártja történetének rö
vid tanfolyama - Moszkvában 
még napokon át makacs és 
kemény harcok folytak. 

A sztrájktörök zinovjevika.menyevi bandája,, amely 
behatolt a moozkvai párt
szervezet vezetésébe is. szerve
zetlenséget igyekezett vinni a 
moszkvai szovjet hatalom fel
állításáért és a fehérgárdisták 
letöréséért folyó harcba. · 

Áruló tevékenységük ered
ményeképpen a moszkvai pro
letáriá�us és a forradalmi 
helyőrség rosszul volt felfegy-

verezve, a forradalmi bizott
ságok csak a harc folyamán 
jöttek létre. 

Az ellenforradalmi erők tel
jes szétverésének előestéjén, 
az árulók fegyverszünetet és 
,,békeszerződést" kötö�tek a 
fehérgárdistákkal. Ez felhábo
rodást váltott ki a Vörös Gár
da csapataiban. De a tömegek 
vezetése osztatlanul a moszk
vai bolsevikok által létesí�ett 
pártközpont kezében volt, s 
vezetésével kiharcolták az áru
lók minden mesterkedése el
lenére a győzelmet. 

Az október előtti időszak
ban, amikor a ;moszkvai párt
szervezet legyőzve a kapi�ulá
lók kis csoportjának ellánállá
sát, tevékenyen készült a fegy
veres felkelésre, a moszkvai 
csomópc ' vasutasai - 1905 
forradalmi hagyományainak 
hordozói - az egész munkás
osztállyal együtt támogatták a 
bolsevistf ' jelszavá�: ,,Minden hatalmat a Szovjeteknek!" 

Októb. .  17-én a párt vas
utas körzeti bizottságának ülé
sén, amelyen a Központi Bi
zottságnak a fegyveres felke
lésről szóló tör'.é"zlmi határo-

zatát tárgyalták, a moszkvai 
csomópont vasutasai legna
gyobb szervezeteinek képvise
lői - a mosz:kva-klwá.ni, a moszk,oo.-kurszki, az :eszaki 
és egyéb vasutak képviselői -
felszólalásaikban kifejezték a 
vasutasok tömegeinek megin
gathata:lan helytállását a 
Központi Bizottság mellett. Az októberi napokban meg
alakultak a bolsevista párt
szervezetek a vasúti csomó
pontokon. Különösen erooek 
vol:ak ezek a műhelyekben és 
a fűtőházakban, A moszkvakazáni vasú.t moszkvai nwzdony-mii.lw-lyében 120, a pe-rovoi műhelyben 97, Moszkva, rcndezőpályaudvar fii.tóházába.n 70, a moszkva,-kurszki -z:asút mii.helyeiben 104, Ljublinoban. 76 párttag volt. A 
moszkvai pártszervezetben az 
1470 párttagot számláló, 42 
pártsejtbe szerveze�t vasutas
körzet egyike volt a legna
gyobbaknak. 

A bolsevikok támasza volt a 
moszkvai csomópont vasutas 
szakembereinek és munkásai
nak szakszervezete, amelynek 
abban az időben mintegy 20 OOO 
tagja vo]t. A szakszervezet el
nöke Kuhmisztverov bolsevis
�a volt. Október 25-én, amikor 
ismeretessé vált Petrográdban 
az Ideiglenes Kormány meg
döntése, Moszkva öSszes kerü
leteiben kezdtek meialakulni 

a forradalmi-katonai bizottsá
gok. A vasutas-körze: forra
dalmi-katonai bizottságának 
megszervezésével egyidejű
leg a bolsevisták ilyen bizott
ságokat létesítettek a moszkvai 
csomópont összes vasutain. A 
pártszervezetek Vörös Gárda
csapatokat alaki:ottak, ame
lyek tényleges fegyveres erők 
voltak a forradalmi-katonai 
bizottságok kezében. 

A bolsevista vasutasok dön
tő cselekedetei elszigetelték a 
megalkuvó vasúti és helyi bi-

A h-arkovi mozdonygyár TEG típusú új gázgenerátoros motoros
mozdonya óránkint 90 kllomé:eres sebességgel közlekedik, vonó
ereje 1000 lóerö. KHenc ezrelékes emelkedön 1400 tonna terhet 

képes vontatni. 
(Foto B. Rjablnylna relv.) 

NOVEMBER 1. TISZTELETÉRE 
zo�tságokat, amelyekbe bele- • . . . , . .  , . , . .. 
vett.:k magukat a mensevi- A Nagy Oktoberi Szocia.lts- , UJ1tas1 honap kereten belul, 
kek és az eszerek, A tényle- ta F�rrada.iom ü�':�pének tisz- három darab ú!ításra teszne_k 

telelere Sa.toral3a,u3hely pá- 3a,vasla,tot, A d1szesek a mu-
ges hatalom a _ pál!a_u�v�ro- lyafenntartási főnökség DISZ- szaki munkák helyes elvégzéko�, a tel�fon- es 

• 
t�v-�ro-a!Jo- szervezete vállalásokat tett, sével a vonalhálózaton ötezer 

masokon es _a vas�ti uzemek-
, 

melyeknek végrehajtásával a forint megta,ka,ritást érnek el. 
ben a csomopont osszes vas- dik d ,  "d" i·tt· 

Az adminisztratív munkakör-
utain átment a műhelyek és a n_egye n_e�e, ev , � ?e 0_ 1 ben dolgozó fiatalok vállalják, 
fútőháZak munkásainak kezé- sikeres befeJezeset kivanJa biz- hogy a nyomtatványok fel
be. 

1 
tosítani. használásánál öt százalékos megtakarítást érnek el, a ha-

• 1 , • , • A Petófi DISZ-brigád vál- t ' -.,:, ·· · t k d" l Az aru o kapitulansok fekez- lalta, hogy 144 százalékos tel- anu.vs ugyira o at pe ig eg-
�ék a széles tömegek forradal- jesítményét továbbra is ta,rt- alább egy nappal a határidő 
mi aktivitását, A moszkvai ja, és a hatvani építkezésnél előtt továbbítják a, felsóbb 
forradalmi katonai bizottság túlteljesítik az előírt követel-

szervekhez. A lakatosműhely 

határozatlansága lehetőséget ményeket. Pontról pontra be- fiataljai megszilárdítják a 

adott az es:ereknek és mense- tartják a mii.szaki utasításokat, munkafegyelmet, az új szak
vikeknek hogy a fehérgárdis- hogy az általuk fenntartott munkások december 31-ig át
tákkal e�yüt: megszervezzék a von�_részen_ ne legyen szükség veszik az idősebbek ta.paszta
. . lassuJelre es ne fordulhasson la,tait és az előírt munkákat Junkereket és katonat1Szteket elő baleset. A műszaki fiata- kiváló minőséggel határidőre a fell)'.:'eres harc�a, hogy ne !ok vállalják, hogy negyed- elkészítik. engedJek átmenm a hatalmat éves tervüket egy nappal a 
a moszkvai tanács kezébe. határidő előtt befejezik, az 

Krizsán Erzsébet 
DISZ-titkár 



SZOC!tAUSTA VAS'OTftT· 

A március 4-i határozat végrehajtása 
a miskolci fútóházban 

A legfőbb érték, az ember védelmében 
Az őszi forgalom hösi har- esetek megelőzésére. Ebben az 

caiban nem egy vasutas dol- esztendöben adták ki a szak
fútöházaknál az önköltségcsök- gozótársunk szenved balesetet szolgálati ágak részére pél
kentés legjelentősebb tényez.ó- saját gondatlansága miatt, dául a nagy segítséget nyújtó 
;e. vagy azért, mert egyes szolgá- óvórendszabályokat könyv 

ségeknek, a drága kis aprósA
goknak. 

A szak.szervezet elnöksége a 
miskolci fútőház üzemi bizott
ságának és szakvezetésének 
közös jelentése alapján foglal
kozott azzal, hogy milyen lé
péseket tettek a fűtőházban a 
Központi Vezet&ség március 4-i 
határozata óta az önköltség
csökkentésnek, a munkafegye
l<>m megszilárdításának, a ter
melékenység emelésének és a 
technika fejlesztésének elő
mozdítására. 

A jelentés megállapítja, hogy 
a fútölházban ma már a min
<k>nnapi munkában érvényesül 
a párt ellenőrző, vezető szere
pe s ez lényegesen elösegítette 
a munka javulását. Az üzemi 
bizottság több bizottsági, bizal
mi és aktíva-értekezleten vi
�,tta meg a pártlhatározait vég-
1e!hajtásának mozzanatait. 
Ezeknek az értekezleteknek az 
aJapján az üz.emi b:iz.ottság -
az aktíva- és bizalmi hálózat 
legszéle:sebbkörű mozgósításá_ 
val - úgy szervezte ú.,já a ,m.mkaversenyt, hogy a do!g(r ;:;ók elsősorban a munkafegye
lem megszil.á.rd.ítása, az önkölt;>. ség csökkentése és az anyagtai:arékosság szem előtt taTtásá-
11aZ tegyék meg váll.alásaikat. 

Új alapokon 
a versenymunka 

A kommunista dolgooók pél
damutatása, kezdeményezö 
ereje vált az új alapokra he
lyezett munkaverseny motor
jává. Ugyanakkor bizonyos át
szervezéseket is végrehajtot
tak, elsősorban a fiólanÜlhely
ben, ahol az idöszakos és a 
mosójavításokat külön műve
zetök irányítása alá helyezték. 
A legföbb cél a minöség javí
tása volt, erre mozgósított az 
üzemi bizottság és minden 
műhe!ybizottság, s külön cél
prémiumokat tűztek ki. A 
fiókmühely azóta már több 
ízben részesült dicséretben a 
mozdonyok karbantartásáért, a Turóczi-brigád elnyerte a ki
váló dolgozó jelvényt. 

A verseny új alapokra helye
zése elősegítette a vezetők, 
művezetők, reszortvezetők és a 
dolgozók, valamint a mozdony_ 
6Zemélyzet közötti kapcsola\ok 
megszilárdítását. A minőségi 
munka továbbá az önköltség 
alakulásában is kedvezöen 
éreztette hatását: a fú.tóház mozdonyai 8,6 százalekkal ol
csóbbatn szállítanak, mint tavaly és az év eZső him.a.pjai>ban. Csökkent a mozdonyok 
fajlagos javítási költsége is, 
mégpedig a tavalyi 239 forint-
1·ó 1 210-re. 

A munkafegyelem �
lárdításában is jelent& ered
mények mutatkoznak. Az elő
ző hónapokban 3-4 alkalom
mal is szigor:'.! felelősségrevo
ná.st kellett alkalmaznL Bonín'is László mozdonyvezetőt 
például többszöri igazolatlan 
mulasztás miatt a pártból ki-

A szoba, amelyben szemben ülök Geda József volt térfel
vigyázóval, egyszerű. iTodahe
lyiség. Nem vagyunk egyedül, körülöttünk a vasúti rendőrség dolgozói végzik munkájukat, a; 
mellettünk áll.6 asztalnál egy szőkehajú vasutas egyenruhás fiatalembeT tesz vallomást. ő is a táTsadalmi tulajdon ellen "étett, mint Geda J 6zsef. 

A fiatalembert most hozták 
a vasú.ti rend.őrségre, Gedát néhány héttel ezelőtt. A két arc hűen tükrözi ezt az idő
rendi különbséget. A szőke fiú boTotvált aTcú, szemében még 
nem bújkál a megbánás, az ál
matlanul e !töltött éjszakák fá
radsága, amikor a cella magá
nyában ú.jra és újra végiggon
dolja az ember az elkövetett 
tettet és felteszi a kérdést, 
amelyre mindig egy a válasz: 
megérte? Nem! 

Geda József Kelenföld-állo
más volt térfelvigyázója 32 
éves. Ha nem mondja korát, 
legalább 5-6 évvel idósebbnek 
gondolom. Arca beesett, me11-
nyúlt, a csontok éles�n kif�
szítik arcbőrét. Szemenek fe
nye tompa, könnycseppek ho
mályos[tják, barnás haja ren
dezetlenül, kócosan övezi hom
lokát. 

Halkan beszél, lassan, meg
fontoltan, minden szót ha�s�o: is meggondol, mielőtt kie1ti, 
tekintete közben jobbra-balra 
csapkod , jegyzik-e, . a�it 
mond? Vigyaz, nagyon vigyaz, 
hogy ez ne szólja magát, ne-

zárták és szakszervezeti tagsá
gától is megfosztották - de 
szeptemberben már nem '.ke
rült sor fegyelemsértésre. 

Számban és értékben növe
ke<ltek a dolgozók javaslatai, 
mert a műszaki bizottság -
kwönösen a SZOT VII. teljes 
ülésének határozata óta - sok
kal gondosabban foglalkozik 
az újítási, ésszerűsítési javas
latokkal. A fűtőház munkájá
nak javulását legbeszédeselr 
ben mutatja, hogy a második 
negyedévben zászlés élüzem 
kitüntetást kaptak s a harma
dik negyedévben is teljesítet
ték az élüzemszint feltételeit. 

A segítőkészség hiánya 

Nem említette a jelentés lati helyek, ,rállalatok veze- alakjában. Ezt kötelezően ok
van-e még béralaptúllépés a tói és részlegvezetöi nem gon- tatják. 

Nem egy esetben azonban 
a vezetők nemtörödömsége, 
ellenőrzésének hiánya miatt 
törtiéinik ba1eset. A Debreceni 
Jároműjavítóban például, nem 
iis olyan régen, Lac:z!lcó J 6:uef 
jobbkezét elkapta az egyik 
körfűrész és ujjainak felsőré
szét levágta. A bíróság elma
rasztalta és hat-hathónapi ja
vító-nevelömunkára ítélte Végh István csoportvezetőt és Szelei Sándor művezetőt, s 
20-20 százalékos bércsökken
tést írt elő, mert a gondatlan 
veszélyeztetés bűntettét követ
ték el azzal, hogy megfelelö 
gyakorlattal nem rendelkezö 
munkással végeztették a fú
részelést. 

fútöháznál, amely a második doskodnak maradéktalanul a A dolgozó vasutast védö sza
negyedévben még 11 százalé- dolgozók testi épségének és bályok és berendezések csak 
kot tett ki. A jelentés nem fog_ egészségének védelméröl, a annyit érnek, amennyire ezt 
lalkozott azzal, lhogy a területi munka biztonságának fejlesz- a dolgozók magukévá teszik, 
bizottság adott-e segítséget a téséröL vagy felhasználják. Sajnálatos 
fűtöháznak a márciusi hatá- Az elmúlt rendszerben igen I módon sokszor a va;sutas dol
rozat végrehajtásához, ellen- jellemzö volt a balestek magas g<>zók f1gyelmetlensege nuatt 
örizte-e a munkát, beszámol- száma. A dolgozó tömegek fél- tobb elvtársunkat ér baleset. 
tatta-e az üzemi bizottságot. revezetésére a köztudatban Hogy csak néhányat elmond
Az elnökség megállapította, ügyesen elterjesztették hogy junk: Kákis Ferenc, mozdony
hogy a fűtőház alig kapott Mindenkit érhet bale;et!" de fútö Császárszállás állomáson, 
iiyen irányú segítséget a terü- ; balesetelhárítást elintéz.'ték ellenvonatra várva, körüljárta, 
leti bizottságtól. éppen ezért annak hangoztatásával, hogy ellenörizte m�_zdonyát. Am!kor 
hiba, hogy a jelentés nem élt Baleset ellen védekezz!" fel- befeiezte, leult a szomszedos 
bírálattal, emiatt s egyébként iratú plakátokat készítettek és sí�álra. Az 1720-a-s imind
sem nyilvánított véleményt a nem gondoskodtak a védek.e- két lábát_ bokán felul l�-

A szakszervezet elnöksége felsőbb szervek segítökészsé- zés feltételeiröl, hiszen ez a vágta. Nos ember, családJa 
megállapította, hogy a jelentés gétől. töl<ések hasznát csökkentette van. Kardalos Dezső 26 éves 
alapjában helyesen tárgyalta a Az üzemi bizottság munkájá- volna technikus és MiháZyi György 

A vasúti utasítások és óvó
rendszabályok mindazokat a 
biztonság-technikai és egész
ségvédelmi előírásokat tar
talmazzák, amelyek a vasutas 
dolgozók testi épségének és 
egészségvédelmének fejlett biz
tosítását célozzák. A különféle 
.-endelkezések betartásáról el-
3ósorban a szolgálati helyek. 
vállalatok vezetöi, helyettesei 
és reszortvezetől tartoznak 
gondoskodni. Ugyanakkor min
den vasutas dolgozónk köteles
sége, hogy munkájával saját, 
vagy dolgozótársa testi épsé
gét ne veszélyeztesse. 

fűtöház munkáját, módszere- nak egyik legföbb hiányossá-
· vágánybemérést végeztek Szé-

sen foglalkozott a Központi ga, hogy nem fogZallwzik ,e- A mi társadalmi rendünk- kesfehérvárott. Az 1277-es elől 
Vezetőség határozatának vég- l-entőségéhez mérten az össze- ben legfőbb érték az ember, a átugrottak a szomszédos vá
rehajtásában elért eredmé- kapcsolt mozgalommal, a túl- szocializmus építöje. Pártunk, gány közé, de ugyanakkor ha
nyekkel. Hiányolta azonban, súlytová!:>bítással, amit az a kormányzatunk intézkedései, a ladt be az 1222-es, mindkettő
hegy a jelentés nem érintette tény is bizonyít, hogy az utólr szakszervezet munkája kivétel jüket halálra gázolta. Köbá
az önköltségcsökkentés tárgya- bi hónapok;ban csökkent a mis- nélkül mind a dolgozók éiet- nya-Kispest állomáson Nagy
lása oorán a széntakarékossá- kolci vonatok átlagos terhe- viszonyainak megjavítását, Pá! Sándor forgalmi szolgálat-
got s feltette a kérdést: isme- 1 .  Les .. te ln„k ég anyagi és kulturális színvona- tevő éjjeli ellenörzést tartott, ese. z_ogez_ a:i: e O s • Jának állandó emelését céloz- majd utána, az átmenő !óvá-ri-e az üzemi bizottság a Köz- hogy � uzemi . _bi��gnak zák. Pártunk javaslatára a gány tengelyében visszaindult ponti Vezetöség 1954. novem- s�kkal Jobb felvilagos1tó �un- szakszervezet évről-évre na- kíséröjével a forgalmi irodáber 19-én megjelent energia- k�v'!1 kell_ "';epnagyarázm: a , gyobb összeget fordít a dolgo- ba. Nem vették észre a közetakarékossági határozatát? A tuZsulytovabbitas nemcsak I zók munkaviszonyainak egész- ledö tehervonatot egy másik Akik az utasításokat, az 
márciusi határozat végrehajtá- széntakarékosságot jel.ent, ha- , . , 
sa megköveteli _ szögezte le nem nfü,eli a vonalak átbocsá- 1 sé�esebbe, b1z�o�ságosabbá te- vonat dübörgése miatt. Nagy-
az elnö!a;ég -, hogy a szakve- tóképességét. gyorsítja az I telere. Ezenkívu� az Allamva� pá! elvtársat halálra gázolta, 

óvórendszabályok rendelkezé
seit nem tartják be, vagy nem 
tartatják be, azok a szocializ
mus építését is akadályozzák. 
Látjuk, hogy megszegöiket a 
törvény teljes súlyával bünteti. 
Legyünk éberek a vasuti mun
kában saját érdekünkben, le
gyünk körültekintőek munka
társaink, a vezetésünk alatt 
álló dolgozók testi épségének 
megvédésében. 

z�tés és az üzemi bizottság elcgymo7r,á.<rl, tPhtit egyik ! utak szakvonat.rnzásban 1s kísérőjét pedig súlyosan meg-
egyaránt többet foglalkozzon a 

I 
alapvető fel.tétele az őszi for- 1 mindent elkövet, hogy megfe- sebesítette az átrobogó teher-

széntakarékossággal, amely a galom sikerének. lelő segítséget nyújtson a bal- vonat. 

Egy szakszervezeti választás, 
amelyre három vonal készül 

Ha aziránt érdeklődünk, ho- 1 ü�E'mi bizottság az elökészítés
gyan készülnek Kiskunhalason se!. milyen segfüéget kapott 
a szakszervezeti választásokra, 1 hozzá a pártszer-Ye?:ettöl és a 
már a vonalon a'l:kalmunk I területi bizottságtól. 
van néhány fi,gyelemre mél
tó lk.örü1ményt feljegyeznünk. 
Ugyanis a bajai, kelebiai, kiskunfélegyházi vonalon egy
aránt tudják, hogy a kiskun
halasi fűtőházban tartják a mintaválasztást. tgy a halasi 
választások túlnönek helyi 
jellegükön. a vonal többi üze
mi bizottsága előtt is példa
ként kell állniok. 

Az üzemi bizottságok érdek
lódését illetően nincs is hiba, 
mindegyik szeretné elküldeni 
képviselöjét a kiskunhalasi fú
töházba, az érdeklődés elé 
azonban akadályt gördít a köz
lekedés. Baja, Bácsalmás, Mélykút felől nincs megfelelő 
vonat. 

Az ilyen széles területen fel
keltett érdeklódés természete
sen arra kötelezi a mintának 
választott üzemi bizottságot, 
hogy még alaposabban elöké
szítse a választást, biztosítsa 
annak tapasztalatcsere jelle
gét. Néhány nappal a válasz
tások megkezdése elött már 
világosan meg kell mutatkoz
nia, hogyan foglalkozott az 

hogy véletlenül többet mond
jon, mint amennyit már bevallo+t. Megtört ember, kinézésre nem úgynevezett búnöző tfpus, de beszéde, hanghordozása már az óvatos, megfontolt bú.
nözőé. Azt várom, hogy ártatlansá
gára hivatkozik. Nem teszi. A bizonyítékok súZya alatt már régen lemond.ott erről. 

- Bűnösnek érzem magam. 
- Suttog, lesüti a szemét. -De nem én tehetek róla - felemeli hangját - Skornyák és Orosz csábított a bűnre. Ők mondták, mit hoz a tartalék, én csak kivettem, ami benne volt. Volt amikor nyitva volt a vagon, fel sem kellett törni. 
Nem tudtam ellentállni . . . 

- Minek nem tudott ellentállni? Hiszen egy sor olyan dolgot is ellopott, amire semmi szüksége sem volt. Percnyi szünet, gondolkodik a feleleten. 
- Igen, nem érte meg . . . 

Először két doboz női ruhagombot vittem haza. Otthon lapult a szekrényben hónapokig, sértetlenül találták meg. A bort, pálinkát megittam, az 
sem hiányzott. Lepedőket, ingeket tudtam csak eladni . . . 

Többről nem beszél. Pedig közel 30 OOO forint érték az, amit a letartóztatottak már bevallottak. A bűnjelek között keserúvizes üvegektől a szappanig minden megtalálható. A holmik között számos értéke-

Kik legyen k 
11. jPlöltlistán ? 

Kezdjük az utóbbival. A 
szegedi teriileti bizottságtól 
már néhány napja itt van Veres LászZó elvtárs, aki körül
tekintően szervezi az előkészí
tés munkáját. A fűtőházban, 
de az állomáson és a pálya
fenntartásnál sincs egyetlen 
olyan üzemi bizottsági tag 
vagy szakszervezeti bizalmi. 
akivel ne beszélte volna meg 
a teendöket. A fűtöháznál 
hosszasan elbeszélgetett azok
kal, akiket az üzemi bizottság 
jelöltlistájára szándékoznak 
felvenni, hogy meggyőződjön 
róla: valóban a Zegméltóbbak, 
a; legrátermettebbek kerülj<'nek a bizottságba. Több időt 
kellett volna azonban rászán
nia arra, hogy a szakszervezeti 
tagok véleményét is minél 
jobban megismerje, a dolgo
zókkal folytatott beszélgeté
sekböl is szinte jellemrajzot 
kapjon a jelöltekről 

Gondos körültekintéssel fog-

síthetetl.en volt, akadt olyan is, amit megsemmisítettek. Geda most zokog, egész tes
tét rázza a sírás. 

- Mi lesz az asszonnyaZ? Az 
ötéves kisl.á.nryal? Tönkretettem a jeZeniiket, tönkre a jÓvőjilket - mondja megtörten, fáradtan. 

- Amikor a lopott pálinkát itta, amikor tántorogva ment haza, nem gondolt rájuk? 
Tiszta fehér zsebkendővel törli a könnyét. Igyekszik leküzdeni a sírást: nem gondol

tam, hogy ez lesz a vége . . •  
- Ss az asszony, a felesége 

nem tartotta vissza? 
- Mondta, hogy vigyázz! 
Mondta, hogy vigyázz . . . 

Már régen elvezették Geda Józsefet, de ez a három szó ott maradt a szobában. Kattog az írógép, de úfra és úfra fülembe cseng: mondta, hogy 
vigyázz. Nem azt mondta, hogy 
ne tedd, baj !.esz, gondolj a gyerekre . . .  Nem azt mondta, hogy több mint ezer forint a kereseted, be tudom osztani a; pénzt . . . Nem azt mondta, ha tovább akarsz nyújtózni, mint a takaród ér, akkor én is elmegyek dolgozni . . . Azt mondta: vigyázz! Se többet, se kevesebbet, csak ennyit: vigyázz! 

Ebben a percben, talán otthon ül, ő is sír, zokog, könynyeit törli. Ha akkor mást 
mond, talán mellette ülne férje, ölében a gyerekkel . . .  

Bánki Géza 

lalkozott a választás elökészí
ttsével a pártszervezet. Kü
lön aktíva-érteke7Jetet tar
tott. amelyen elhatározták, 
azzal is segítik a választás si
kerét, az üzemi bizottság mun
káját. hogy a legjobb párt
munkásd.c közül javasolnak ta
gokat az új üzemi bizottság
ba. Az aktívaértekezlet javas
lata alapján vették fel a jelölt
listára Va.1s István és Lajkó Imre elvtársakat. Vass elv
társ, kocsivizsgáló, jelvényes 
sztahanovista, lelklismeretes, 
jó pártmunkás, akinek akti
vitása az üzemi bizottságnak 
is sokat használ majd. Ugyan
csak friss eröt jelent az üzemi 
bizottságban Lajkó elvtárs. aki 
S7.intén a népnevelő-gárda 
e�ik legtevékenyebb tagja, 
a békekölcsön-jegyzés sikeré
hez példamutatásával és meg
gyöző munkájával nagyban 
hozzájárult, mint segédkezelö, 
szak.vonali munkájában is a 
legjobbak közé tartozik. 

Elóhh 
propagandamunkát 

A két új üzemi bizottsági 
jelöltön kívül gondosan mér
legelték az újraválasztásra ja
vasolt tagok munkáját is. Belényi Mihályné, Benyó János 
eddig is fontos funkciót töltöt
tek be az üzemi bizottságban, 
mint gazdasági, illetve kultúr
felelösök. Jelölésük minden 
bizonnyal a szakszervezeti tag
ság egyöntetű helyeslésével fog 
találkozni Sőt már most is a 
dolgozók helyeslésével talál
kozna, ha alkalmuk lenne még 
jobban megismerni a legjobb 
szakszervezeti aktívákat. De 
az előkészítö munka legszem
beötlőbb fogyatékossága, hogy 
semmilyen formában nem ta
lálkozunk a szemléltető pro
pagandával: sem az üzemi bi
zottság munkáját, sem a szak
szervezeti munkában élenjáró 
dolgozókat nem népszerűsítik, 
de még feliratokat sem láttunk 
sehol. Bogyó László elvtárs, 
üzemi bizottsági elnök bizo- 1 
nyos egykedvűséggel jegyezte 
meg, hogy nekik nincs lehetö
ségük táblák, feliratok festé
sére, de a pályafenntartásnál 
a bizalmi választás napjára el
készülnek a „vándorjeZszavak". 

Befejezésül nem szabad el
hallgatnunk azt sem, hogy a 
pártszervezeten és a területi 
bizottságon kívül igen jelentés 
segítséget adott az elökészítés
hez a szak.vonali vezetés is. Csala Mihály elvtárs, fútőház
fönök maga is hosszú időn át 
töltött be szakszervezeti funk
ciót, tudja, hogy jól rnúködö 
üzemi bizottság lehet csak a 
verseny gazdája, a dolgozók 
ügyeinek igazi képviselője, s 
mindezek révén szak.vonali 
munka erős támasza; 

Fájdalmas ilyenekről beszá
molni. Látni kell, hogy az ér
vényben levő forgalmi utasí
tás védi a dolgozókat, miért 
nem tartják be a szabályait, 
hiszen sajátmaguk testi romlá
sát, egész vasúti pályafutásu
kat, szép családi életüket te
szik tönkre azáltal, hogy so
kan utasításellenesen, azt 
könnyelműen semmi bevéve 
járnak-kelnek az állomáson, 
végzik munkájukat. Senki sem 
adhatja vissza az áldozatokat 
családjuknak, a zokogó fele-

Kövessünk el mindent, hogy 
a legtöbb érték, az ember biz
tonságosan végezhesse felelős
ségteljes munkáját, a dolgozók 
pedig tanuljanak azokból a 
szomorú példákból, amelyek 
előttünk állnak, s amelyek ar
ra intenek bennünket, hogy 
balesetmentesen, éberen, testi 
épségünket óva, végezzük mun. 
kánkat. 

Kétezerhatszáz forint megtakarítást vállalunk 
A veszprémvarsányi blokk- zárakkal, újrafestik a jeZz6ka, 

mesteri szakasz diszesei nagy- rokat. A felajánlás értéke 300 
szerű felajánlást tettek a Na.gy forint. A továbbiakban meg
Októberi Szocialista Forrada- javítanak 15 darab kopott 
lom évfordulójának tiszteleté- Ganz-zárat és azokat fel.szere
re. Az ifjúmunkások DISZ-bri- lik a jelentegi elavult Mol-.?á
gádja felajánlotta, hogy előí1�. ralk helyett. Ennek értéke 1500 
munkáján felül 180 munkaórát forint. 
doLg-ozik. Ez idő ahtt a szakrusz A ve:szprémvansányi DISZ. 
területén lévő vágánysoro:mpó- bri�t.d tehá� 2600 forint meg, 
kat felújítják, ellátjá.k ú.j be- t�!rnrítást ér el •no:7ember 7->14 
ton.zoknizássial és lefestik. E 

I 
Német� Imre vezeto blokkmes. 

munka értéke 800 forint. A ter seg:itségével, 
szakasz területén lemossák az Komnos Ká.1mán 
összes jelzőket, ellátjálk lánc- ŰE-elnök 

A második dekád győztese a Kossuth-brigád 
Várpalota-állomás forgalmi csimozdításl tervét 97, kocsi• 

és kereskedelmi dolgozói íi- tartózkodási tervét 113 száza• 
gyelemre méltó munkatelje- lékra teljesítette. 
sítményekkel váltják valóra Dicséretre méltó eredménye
november 7-re tett felajánlá- ket értek el a kereskedelm1 saikat. A brigádok párosver-
senyben állnak egymással. szolgálat dolgozói is. Leadási, 

Legutóbb a Kossuth-brigád ke- rakodási tervük teljesítése 105, 

rült a verseny élére: október feladási 1�4, kocsikihasználásl 

11-től 20-ig terhelési tervét tervük teljesítése pedig 147 
111 ,  menetrendszerinti vonat- százalékos volt a második de
indítási tervét 116, fajlagos ko- kádban. 

Üi  Dunahíd Öbudan 

A Hldépltö v,maiat dolgozói Obuda és a HaJógyárl·sz•get között 
új k0zútl-vesűtt hidat épltettelc. A híd vasszerkezete már elkészillt, 
most következik a vasúti pályatest szerelése. Ezt e munkM előre
láthatólag ez éy végére be!eJe,,fk és még az Idén áthaladhat az 

liJ hídon az első tehervonat az Obudal Hajógyárba. 
(11A V Sajtóhlvatal !elv.l 
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V I T  A :  Sikeres munkát végzett az első� tapasztalatcsere jellegű 
szakszervezeti vezetőségválasztó közgyűlés MÍért kell szervezett dolgozónak lenni ? 

- Nagyon lha.sznos, ta:nuJsá
gOs volt ez a vezetőségválasztó 
közgyűlés, valóban tapasztalat
csere jellege volt - mondotta 
Kiss Lajos elvtárs, a Keleti 
Fútoház üzemi bizottsági elnö
ke, a Keleti Műszaki Kocsi
szolgálati Főnökség új üzemi 
biw:ctságának megválasztása 
után. És ha a lruldöttközgyű-
1€6 részVevő', valamint a te
rületről vendégként meghívott 
üzemi biwttsági elnökök ha
sonló véleménnyel !hagyták el 
csütörtökön este a kocsiszo1gá
lati főnökség lrultúrtermét, ak
kor ez az előrehozott szakszer
vezeti vezetőségválasztó tag
gyűlés elérte célját: 

Beró József elvtárs, a lekö
szönő ÜB elnöike b=ámoló
jában hú összefoglalóját adta 
az üzemi bizottság !két éven 
keresztül végzett munkájának. 
A szakszervezeti munka alap
pillérénél, a bizrumi csopor
tok működésénél kezdte az 
üzem szakszervezeti életének 
bemutatását. Beszámolója leg
főbb erőssége volt, hogy nem 
általánosságban moogott, sze
mély szerinit is megismerték a 
részvevők a legjobb szakszer
vezeti bizalmia!k munkáját, 
módszerét, s ugyanígy képet 
kaptunk a műhelybiwttságok 
működéséről is, az eredmé
nyekkel és fogyatékosságokkal 
egyetemben. 

Kiemelte a beS'Zámoló, hogy 
a múhelybizottságok és a szak
szervezeti bizottságok munká
jában egyaránt erőt�ljesebbel; 
érvényre jutott a párt vezeto 
szerepe, a ':lizottságok kap�so
lata szorosabbá vált a part
szervekkel. 

A beszámoló még hívebben 
megvilágitotta volna az üzemi 
bizottság kétéves működését, 
ha erőteljesebben hangot ka
pott volna benne a bírálat és 
az önbírálat. Az önbírálat szin
te csak egy fél mondatban sze
repelt a beszámoló'Jan, amely 
nem foglalko11:ott azzal sem, 
hogy mennyi és milyen irányú 
segítséget kapott az ÜB az el
múlt két évben a szakszerve
zet felsőbb szerveitől 

A beszámolót követő vita 
igE:n sok oldaláról világította 
meg a leköszönő üzemi bizott
ság kétéves munkáját és ad?tt 
iránymutatást a megválasztas
ra kerülő ÜB tevékenységéhez. 
Több mint húsz felszólaló fog
lalkozott az ÜB és az egyes bi
zcttságok rr,mnkájával, főként 
szociális és kulturális vonatko
zásban. 

lem megszilárdítására. Kérte a 
küldöttközgyűlést, hogy alapos 
megfontolással vála.s,sza meg 
az új ü2leIIti bizottságot, min
den egyes jelöltnél mérlegelje, 
megfelel-e a reá váró nagy fel
adatoknalk. Végül felszólította 
a megválas2itásra kerülő üzemi 
bizottságot, !hogy munlrajának 
első lépése összbizalmi érte
kezlet &szehívása legyen 

Élénk vita a jelölések felett 

melésben, a pártmunkában, a 
szakszervezeti életben és az 
újító mozgalomban kimagasló 
eredményeket elért dolgozók, 
mint ifj. _végh Máté asztalos, 
Lami Béláné bérelszámoló, Lő
Wi Béla !kiváló újító, Weisz 
Arpá.dné, az üzemi MNDSZ
szervezet elnöke és mások. 
-A vasút terület.én lezajlott 

első sza.kszervezeti vezetőség
válaszro közgyűlés jó munkát 
végzett, felelősségének tuda
tában választotta meg az új 
üzemi bizottságot, a beszámoló 
feletti vitában pedig értékes 
szempontokat adott az új üze
mi bizottság munkájálhoz, s ez.
zel hasznos tapasztalatokat 
nyújtott a meg,hívott üzemi bi
zottsági elnököknek is. 

Figyelemmel kísérem újsá
gunk közelmúltban indított vi
táját. Szervezet�gben az erö, 
az erő a győzelmet bi'Ztosítja 
stb. - halljuk gyalcorta. Ez 
így van, awnban ennek han
goztatásával nem lesz min
denki szervezett dolgoz.óvá. 
Tíz év alatt sokS20r elmond
tuk, hogy javítani kellene a 
nevelőmunkán. Szakszervezeti 
határozatok sorozatát olvas
tam már erről. Mi az dka, 
hogy üzemeinkben mégis sok 
szervezetlen, vagy több hónapi 
tagsági díjjal hátralékos dol
gozó van? 

Szerintem több oka van en-
nek. Először is 

BÍRÁLATAINK NYOMÁBAN 
Kezdődhet elölről, csak bír- ,,Megjegyzés nélkül" címmel 

ják idegekkel című cikkünk- október 17-i lapunkban közöl
ben október 10-én megírtuk, tük Kelenföld állomásról dr. 
hogy a Déli-pályaudvaron egy Tóth József elvtárs levelét. A 
fűrészgép porosodik. A Déli- vasúti főosztály 5/F osztálya 
pályaudvar szertárfőnöksége megvizsgálta a panaszt és megközölte szerkesztőségün�kel: állapította, hogy a mulasztást h�gy a Budap:st-fere�c"._aro_s, a helyi újítási megbízott köpalyafenntartas1 fonokseg , _ , . . 
XXI. pályamesteri szakasza a �ette el, me_rt -�z es_szerusites1 
fűrészgép beépítésének mun- Javaslatra kuldott választ nem 
kálatát folyó hó 14-én meg- \ k�zölte Miklós Hedvig elvtárs-
kezdte. novel. 

Ho� sül lyednek el az ú jítások ? 

A vezetőségválasztó taggyű
lés ezután felmentette funk
ciójából az üzemi bizottságot, 
s Balázs elv'-..árs, a jelölő-bi
zott...ság elmöke a !közgyűlés elé 
terjesztette az új ÜB jelöltjei
nek névsorát. Mindenegyes je
lölt munkáját ismerrtette a tag_ 
gyűléssel, amely két jelölt ki
vételével egyhangúlag fogadta 
el a jelöléseket. Élénk vita ala
kult ki Szak,e József elvtárs, a 
leköszönt ÜB termelési bizott
sága elnökének és Pintér Mi
hé.ly koc&ivizs�ónak a jelö
lese körül. Sz6ke elvtárs, akit 
főként magatartása miatt bí
rá.1ta.¼:, ígéretet tett, !hogy gyö
_keresen változtat sokszor inge
rült, fölényes magatartásán. 
Pütté'I' elvtárs ellen, a legfia
talabb jelölt ellen főként 
azért merültek fel kifogások, 
mert mint műlhelybizottsági el
nök nem tanúsított elég fele
lősségérzetet. Végül Sz6ke elv
társat egy,hangúlag, Pintér elv
tá,rsat pedig öt ellenvélemény
nyel vették fel a jelöltek listá-
jara. Néhány adattal szeretnék I üzemi feltételek címűhöz nyúj.-

Élénk helyesléssel lhagyta jó- hozzájárulni Az újítási javas- tottam be javaslatot. 1955 ele
vá a küldöttközgyűlés Beró latok elbírálásáról című, szep-

1 
jén közölték velem, hogy be

József elvtárs eddigi ÜB-elnök tember 19-én megjelent cikk- adványom eltűnt és ha - van 
hez. másolatom, küldjem be újra. jelölését, s egyhangúlag fogad- Sándor Kálmán főmozdony- Februárban elküldtem a Buta el Moi-vai László és Támadi vezető 1953. május 1 1-én ja- dapesti Igazgatóság IV. osztáJózsef elvtársak. jelölését, akik vaslatot adott be a hegyeshal- lyának, de választ még most ti i_ ta_gokk�nt kerültek az üze-- mi vonal villamosmozdonyai- sem kaptam. SZUÉB-előadónk mi b1zottsagba. nak jobb kihasználására. Vá- minden hónapban sürgeti, de 

A vezetőségválasztó közgyú-

, 

Jasz a mai napig nem érke- hiába. 
!és részvevői gondos mérlege- zeLt. Kinek a fiókjában lapulnak 
l�l, a dolgozók érdekeit Én 1953. június 30-án a ve- a javaslataink? 
szem előtt tartva választották zérigazgatósági pályázat egyik Ocsovai István 
meg az új üzemi bizottságot, 1 pontjához, A 303-a.s gőzmoz- főmozdonyvezető, 
amelyben helyet kaptak a ter- donyokra tüzeléstechnikai és Keleti Fűtőház 

Úgy készüljünk, 
liogy a legkeniényebb tél sem érjen váratlanul 

Az egyre -keményebbé váló 
idő mintha illandóan szóló jel
zőharang volna, mintlha mon
daná: lkészüljetelk a télre! 

sák, ellenőrizzélk a szakszolgá
lat és a szakszervezet ilyen
irányú rn.unkálkodását. A vas
utas dolgozók még egyszer sem 
vonultak vissza a szállítási 
harcban, egész biztosan helyt
állnak az idei tél folyamán is. 

nem foglalk07,11a.k kielégí
tően a szakszerve-zeti mun
ka gerincét képviselő bi-

zalmiakkaL 
Ha velük nem foglalkoznak, 
hogyan irányítsák területü
kön a szakszervezeti munkát. 
Nem tartják meg a csoport
értekezleteket, nem tájékoztat
já:k a szakszervezeti munkáról 
munkatársaikat, nem ismerte
Uk velük azokat az erőfeszíté
seket és gondos munkát, ame
lyet szakszervezetünk, a párt 
cé1kitűzéseinek megfelelően a 
dolgozók érdekében végez. Sok 
helyen úgy ismeri,k a bizalmit, 
mint aki azért van, hogy a tag
sági díjat összeszedje. Ilyen 
módszer mellett a csoportban 
lévő nem szervezett dolgozó 
szinte semmit sem hall a szak
szervezetről, nem is kerülhet 
hozzá közelebb. 

Záhony á1lomás X. pálya
mesteri szakaszán dolgozik Si
mon elvtárs. Már több mint 
egy éve nem fizetett tagdíjat, 
de senkinek eszébe nem jutott 
megmagyart.zni ne/ki cseleke
dete helytelenségét. Nyírma
d.án a pályafenntartásnál évek 
óta dolgoznak olyanok, a!kirk. 
még nem szervezett dolgozók. 
Mit mutat ez? Semmi esetre 
sem azt, !hogy a szakszervezeti 
bizalmiak feladatuk magasla
tán állnak! 

A hozzászólásokat figyelve, 
azt látom, hogy 

a vitában csak -OB-funk
cionáriusok ves:mek részt. 

Mennyivel helyesebb volna, ha 
egyszerű szakszervezeti tagok 
is hozzász.ólnának a szerve
zettség kérdéséhez. Én is ezelt 
egyike vagyok, és mint egy
szerű szakszervezeti tag hiá
nyolom a bizalmiak nem ki-
elégítő munkáját. Például a� 
ban a csoportban, ahova én 
tartozom. évek óta nern volt 
megbeszélés, nem ismerem cso.. 
portom minden tagját sem. 
Tudom, hogy én is hibás va
gyok ebben, mert nem éltem 
jogaimmal, nem bíráltam a bi,; 
zalmi hiányos munkáját. Lát" 
nunk kell, hogyha ezt tovább 
tűrjük, lemondunk a sz.ervezett 
dolgozók politikai, eszmei szín
vonalának emeléséről, arról, 
hogy a szervezetlen dolgozók 
megértsék, miért kell szerve
zett dolgozónak lenni. 

Ezeken a hibá!kon, most, a 
bizalmiak újraválasztása folya
mán lehet és kell is segíteni, 
Am is meg kell mondanom, 
hogy a szakszervezet írásos 
agitációja a mi területünkön 
igen legyengült. Pedig az írá
sos agitáció javítaná a felvilá„ 
gosító munkát. Ha ezeket a hi
bákat kik(js'"zöböljűk, a most 
folyó szalm'lexvezeti választá
sokon erősíteni tudjuk a szak
szervezet tekintélyét, elérhet� 
jük, hogy öntudatos vasuta
saink valamennyien szervezett 
dolgozók lesznek. 

Kempl József, 
a debreceni igazgatóság 

dolgo'Z6ja. 

Többszö rös újító 

Bajkai János, a budapest-nyugati műszaki kocslszolgátati rönökség iöbbszörös újító göziakatos-csoportvezetöje, Bajka! elvtárs a személykocsik gáztöltő reJel membrániemeze1 helyett - j,avitásná! - hulladék fehérlemezt használ. Ezzel rézlemezt takarit meg 
és a törések százaléka m-intmumra csökken. 

(Kovács Géza retv.) 
Kolozsi elvtárs a pá.ti:l:>izott

ság részéről méltatta a lekö-
57önő ÜB munkáját. Megálla
pította, hogy sokat javult _ _  a 
versenynyilvánosság, a szocia
lis és kulturális munka, de na
gyobb lendületre szólította f� 
a milllelvbizottságokat. Leszo
gezte, hogy a megválasztásra 
kerülő űB előtt nagy fel
adatok ál1nak, a második öt
éves terv jó előkészítéséé11; 
kell 'harcolnia az utolsó ne
gyedévi terv sikeres befeje7.é
E€vel Bi2'1:osította az új üzemi 

A felkészülésnél nem nélkü
lözhető a szolgálati ágak leg
teljesebb összlhangja, a szüksé
ges anyagok, szerszán1.ok. gé
pek biztosítása. Már most meg 
kell !kezdeni a szervezési mun
kát, biztosítani a figyelő-érte
sítő szolgálatot, jó előre gon
dolni kell a munkaerőszi.ikség
letre. 

pokban. A pályafenntartási 
szolgálat egyik legfontosabb 
munkája most, hogy a hófúvá
soknak kitett szakaszokon rend
belhozza a hóvédmúvek:et és 
felállítson ilyeneket ott is, ahol 
előreláthatólag szükség lesz rá. 
Gondoljanak a hósövényt.áblák 
tárolására. TörődJni lke11 a hó
fuvásra és a hótorlaszokra vo
natkozó adatok feljegyeztetésé
vel, hogy ezeket a jövőben 
hasznosítani le!hessen. 

Mit kell tudni a munkavédelmi megbízott 
és a társadalombiztosítási küldött feladatairól 

Jó segítséget nyújt vasuta
sainknak a D. 4. számú utasí
tás, amely pontosan és közért
hetően tarta!Jmazza : mit kell 
tennünk, lhogy minden ne'héz
séget legyűrjünk a téli lhóna-

Vegyük figyelembe a tapasz
taltabb vasutasok téli tapasz
talatait. Ahol ezt figyelembe 
vették a múlt esztendőben, 
vagy az előtte lévő !kemény téli 
időszakban, nem is volt !külö
nösebb baj. 

Felkészülten "álljanak a hótörógépek 
birottságot, hogy a pártvezető-

1 
b · be 1 lhet '• 1  • k A különféle gépek jó kar- azon an ugy1s e al'- 1-ség a közös, nagy felada<to bantartása, időbeni készenlétbe tani, hogy a kotrá&t egy olda

megvalósításánalk siker�t1; t?- helyezése a siker egyik !kulcsa. lon végezze. 
vább fclkozza támogatásat, meg Nagy gonddal !kell a rendszere- Magasabb hóa!kadályolk áttö
srorosabb, elevenebb kapcsola- sen veszélyeztetett vonalrésze-- résére használjuk a Henchel
tot épít !ki a szakszervezettel. ket figyelőőri szakaszokra bon- féle hólapátológépet. Ezt moz-

Igen sok felszólaló méltatta tani olyképpen. hogy azokat a dony tolja és a lapátkerék for
azt a sokirányú szociál is támo-- dolgozók egy-másfél óra alatt gása közben a lhó ívben szóró
g&tást, amelyben a &ak�r- bejlirhassák. A pályamesterek dik le a pályáról. Ezek a hóla
vezet részesítette a dolgozokat. alaposan dktassátk rki a figyelő- pátoló gépek öt méter magas 
A felszólalások során KeLemen őröket !hiszen a jó helyzetje- lhóakadályt is képesek legyőzni. 
elvtárs szóvátette, lho,,"Y a be- lentés 'az alapja a gyors intéz- El'kerülihetetlen az alka!Jmaztszámoló nem foglalkowtt az ü- kedéseknek. suk olyan esete&ben, amikor a 
júság kérdésével, a fiatalok Ha valamely pályarészen - lhóakadályokat nem hófúvás, 
nevelésével, kulturális és sport.. hóvédmű hiányában - hófú- hanem lhosszantartó. vagy erős 
életével. Kifogásolta, hogy a vt.s. vagy hoss:rantartó erős ha- havaz� okozza. Meg kell je
küldöttközgyűlésen is szinte vazás következtében forgalmi gyezm azonban, hogy a nagy 
kivétel nélkül csa4, idősebb akadály áll elő. azt csak em- és számottevő 'hóakadályokat 

· dolgozók vettek részt. beri, vagy gépi erővel, esetleg inkább hófúv,ás okozza. 
Perge József elvtárs, válla- a kettő együttes aLkalmazásá

lati főnök méltatta a szakszer- val szüntethetjük meg. Kisebb 
vezeti munkát és arira kérte a hótorlaszt, 20---30 centirrnéter 
megválasztandó üzemi bízott- magas hóákadályt mozdonyra 
si.got, hogy a verse�ys�llem szerelt hókotróval is elhárít'ha
fokozásával, a dolgozokrol va- tunk. Az elsőrangú mozdonyok 
Jó ®ndoskodással, a balesetek ené1kül is áttörik magukat. 
elie"ni küzdelem fokozásával Erős szélviha1iban azon':1an vi
és a betegszázalék lelhető csök- gyázni 'kell, mert megtörtén11e
kcntésével segítse a szakvonal tik. hogy a mozdony ellhaladása 
munkáját. után ismét be!hordja hóval a 

Gróf József elvtárs; a bu�a-
1 szél a szakas�-�- Ilyenk<>r csak 

f\€Sti területi bizottság elnoke úgy kerüllhetiük el a tobbs_zo
a szakszervezet központi veze- rös munkt.t, ha ideiglenes Jel
tősége és a területi biwttság Jegű, hordozlható védműveket 
nevében üdvözöhte a közgyű- állítunk fel. _ , 
lest Rámutatott a szarkszerve- Nagyobb. 80-150 centimeter 
zeti választások jelentőségére magasságú lllóa1rndályok áttö
és felhívta az újonnan meg- résére hóeké'ket használunk. Az 
választandó ÜB figyelmét, áttörés könnyebb, ha lhelyen
itogy fordítson nagyqbb gon- ként résekl;t v�gatunk. . A 
dot az újítási feladattervekre, Henc_he

_
l-Klima-feT,e . hoe�e 

a technika fejlesztésére, a alapalla_sba!1 a havat iob1?1-·a es 
technológiai és mnmkafegye- balra hanyJa. Az ek-elapatokat 

Az idén ,is helytállunk 

A téli, zord időjárás alatt a 
forgalom biztosítása, az ezzel 
összefüggő teendők dandi.rja a 
vontatási és a pályafenntartási 
szolgálatra hárul. A lhosszan
tartó 'hóviharok idején mindkét 
szakszolgálat munkája hősi 
eröfeszítést, nagy áldozatkész
séget követel. 

Az aránylag enyhébb tél 
után az időjárás alakulását fi
gyelemmel kísérő meteoroló
giai intézetek az idén !kemé
nyebb télre számítanak. A fel
készülésnél ezen túlmenően is 
mindig a legkeményebb télre 
kell számítani. Az eddLginél is 
nagyobb figyelemmel alkal
mazzuk munkánkban a szovjet 
vasutasok téli munkamódsze
reit. Pártbizottságaink h'ányít-

A szakszervezeti választá
sok során előtérbe kerül a 
munkavédelmi megbízottak és 
a társadalombiztosítási kül
döttek munkája. A tagságnak 
tisztában rkell lennie azzal, 
hogy a megbizatásokat eddig 
betöltött elvtársak jól látták-e 
el feladatkörüket, illetve -
ahol most kerül sor elsőízben 
megválasztásukra - mit kö
vetelhetnek tőlük, milyen 
irányban lehetnek a segítsé
gükre. 

A MUNKA vilDELMI 
MEGBIZOTT 

a munkavédelmi bizottság 
irányítása és utas{tása szerint 
dolgozik csoportjának munka
helyén, valamint a csoport 
tagjai között. Ellenőrzi, hogy 
a munkahelyeken megfelelő 
állapotban vannak-e a gépek 
védőfelszerelései és a szellőző
berendezések. ügyel a munka
hely, az öltöző és a mosdó 
helyiségeinek rendjére és 
tisztaságá.t·a. Számon tartja, 
hogy csoportjának tagjai idő
ben megkapják-e a rendelet
ben biztosított munkaruhát és 
az egyéb védőfelszereléseket. 
Ellenőrzi, hogy S részleg
vezetők megfelelően oktatják-e 
az újonnan felvett, vagy új 
munkahelyre helyezett dolgo
zókat a biztonságos munka
módszerekre. 

A munkavédelmi megbízott 
a munkavédelmi hiányossá
gokat azonnal jelenti részleg
vezetőjének (művezető, pálya
mester távirdamester, stb.) és 
megkö;eteli a hiányok kikü
szöbölését. Ha a részlegvezető 
nem küszöböli ki a hiányokat, 
vagy késlekedik a munkála
tok elvégzésével, a munka
vooelmi megbíz<>tt jelenté6t 

tesz az üzemi bizottság mun
kavédelmi felügyelőjének. 

A munkavédelmi megbízott 
kötelességeihez tartozik az is, 
hogy csoportjának tagjait rá
szoktassa a védőfelszerelések, 
védőberendezések használa
tára, ezek jó karbantartására. 
Meggyőzi munkatársait arról, 
hogy a munkavédelmi szabá
lyok betartása megkönnyíti és 
előmozdítja a termelékenység 
emelését. Ha csoportjában 
baleset történik, megmagya
rázza munkatársainak a bal
eset okát. A munkavéde!Jmi 
megbíwtt csak akkor tudja 
jól ellátni munkáját, ha szo
ros kapcsolatban áll csoportja 
tagjaival és a bizalmi csoport
értekezleteken rendszeresen 
beszámol végzett munkájáról. 

A TARSADALOM
BIZTOSITA.SI KŰLDUTT 

végzi egy-egy szakszervezeti 
(bizalmi) csoporton belül a 
társadalombiztosítási és egész
ségügyi feladatokat. A kül
dött. a szakszervezeti bizal
mi és a műhely (osztály) tá:r
sada,ombiztosítási felelősének 
irányítása alapján, munka
időn kívül végzi a munkáját. 

Legfontosabb feladatai közé 
tartozik, hogy megszervezze a 
csoportjához tartozó betegeit 
látogatását. Fel kell keresnie 
azokat a dolgozókat, akik bár
milyen okból nem jelentek 
meg munkahelyükön. A beteg 
dolgozóknak elvtársi segítsé
get nyújt, ellenőrzi, hogy a 
betegek betartják-e az orvos 
előírásait, a szimulánsokat le
leplezi. 

A küldött tesz javaslatot 
a t!olgozóknak üdülők!be, sza
natóriumokba való beutalásá
ra, indokolt esetben a dolgo-

zók anyagi megsegítésére. Fi
gyelemmel kell kísérnie az: 
egészségügyi követelmények 
betartását, az egészségügyi hi
ányosságok megszüntetésére 
javaslatot kell tennie a mű
hely (osztály) társadalombiz
tosítási felelősének. Tanulmá
nyoznia kell a társadalombiz
tosítás szabályait, s azokat 
időközönként beszélje meg 
munkatársaival. A dolgozókat 
egyéni egészségvédelemre ne
vel;, s a társadalombi:r.tosítá&
sal kapcsolatos panaszok or
voslásához segítséget nyújt. 
Feltétlenül szükséges, hogy a 
társadalombiztosítási küldött 
havonta egyszer C1S-Oportérte• 
kezleten számoljon be munká• 
járó!. 

KITÜNTETÉSEK 

A Népköztársaság Elnökl 
Tanácsa a vasutas DISZ-szer
vezetek erősítése terén végzett 
kiváló munkájuk elismeréséül 
Hidasi Tivadarnak, a miskolci 
Politikai Osztály DISZ instruk
torának, Mészáros Imrének, a 
budapesti Politikai Osztály 
munkatársának és Pál! Sán• 
dornak, a Ferencvárosi Fűtő
ház DISZ-titkárának a „Szo
ciaUsta Munkáért Érdemérem'\ 
Pozsonyi Tibornak, a szegedi 
Politikai Osztály DISZ-instruk
torának, Tóth II. Ferencnek, a 
pécsi Politikai Oszt. DISZ-mun
katársának, Mátrai Jánosnak; 
Záhony-forgalom DISZ-titká
rának, Takács Istvánnak, a 
miskolci Politikai Osztál)Í 
munkatársának és Fodor SánJ 

dornaik, a Szombathelyi Járó' 
műjavító alapszervi DISZ-tit• 
kárának a „Munka Érdem� 
érem" kitüntetést adományozJ 
ta. 



• SZOCIALISTA VA8�BT 

□ t k!il!f 
TARTÓZKODJ A TÉREN ! 

Harminchét éves a Komszomol Dorogon az I-es �zAmú őrhe
lye;, új blztositóbere,dezést sze• 

· 37 é'vvel ezeU5tt, 1918. október 29-én szüle
tett a Kamszamol. Gyakran mondják és 
igaz is, hogy a történelem mércéjével mérve, 
3()-40 esztendő rövid idő. Azelőtt így is volt. 
De ebben az utolsó néhány évtizedben a2 

emberiség életének óriás eseményei ;átszód
tak le. A történelem legnagyobb fordulójához 
érkezett: győzött a Nagy Októbert Szocialista 
Forradalmn és eredményeképpen megszüle
tett az első szocialista állam, létre;öttek a 
népi demo�áciák, lerázta bilincseit a nagy 
kínai nép, megvalósult a Német Demokra,
tikus Köztársaság. 

rát állította a 1)ilág fiafatjai eté, hogy na.- ��
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gyon ís érthető az, ha ma a fiatal,ok leg
;obbjai azt mondják az egész világon, de e!- 1 sősorban a szocializmust építő népi demokra,- ,---.::,--._ 
tikus országClkban, hogy olyan emberek sze
retnének lenni, mint a komszomolisták, úgy 
szeretnének élni, mint a szov;et fiatawk. 

Ezt valljá.k a magyar fiawlok, a Komszo
mol péld.á;át követi a DISZ-is. A DISZ elé 
a párt sok gyakorlati feladatot tűz ki. A 

Komszomol példájának követése a mi szá
munkra ezeknek a feladatoknak megval6sl
tását jelenti. Azt jelenti, hogy harcoljunk az 
erős, szocialista iparért, az új technika fej
lesztéséért, a mezőgazdaság szo�ialista át
szervezéséért, egyszóval a szocializmus győ
zelméért. E harcban úgy kell a DISZ-nek 
vezetnie az ifjúságot, mint ahogy azt a 
Komszomol tette és teszi - hűséggel a 
néphez, hűséggel a párthoz! 

Nem sokból állna kibővíteni a 
bódét, de nem teszik. úgy lát
szik. !gy akarják biztosítani azt· 
a rontos elvet, hogy a váltóőr 
t,artozkodjon a téren. 

A BÁNATOS FÚJÓ 

Az Októberi Forrad.aT.om tüzében, hősi har
cok napjaiban támadt életre a KomszomoL 

ts. A Komszomol születése pillanatától 
mind a mai napig harminchét küzdelmek
ben, sikerekben gazdag éven át a párthoz 
fgazod.ott, hűségesen követte a párt útmuta
tásait. A Komszomol a párt gyermeke és 
rialóban olyan is a viszony az ifjúsági szö.. 
vetség és a párt között, mint szerető gyer
mek és a gondos, bölcs szülő között. A 
Komszamcl a nagysurű példák olya,n, so-

A 37. évforduló alkalmából 
tel köszöntjük péld.aképünket, 
Komszomolt. 

torró szeretet- rn�t�iz /(i':ir�Íl t�:z���;r��l� a h6s lenini gálalra hlvta. A rütö kereken ki-

Lelkesen csatlakoztak a vasutas DISZ-szervezetek 
a ,,Kilián György kultúr- és sportünnepségek"' 

budapesti seregszemJéjéhez 
A Szakszervezetek Országos 

Tanácsa. a DISZ Budapesti Bi
zottsága és Budapest Főváros 
Tanácsa felhívással fordult 
Budapest ifjúságához és meg
hirdette a „Kilián György kul
turális- és sportünnepségeket". 

A kulturális és sportsereg
szemle lehetőséget nyújt arra. 
hogy még több fiatal merítsen 
a kultúra kincseiből. éljen a 
spor1lolási lehetóségekkeL Meg
teremti az üzemek, iskolák 
fiataljai, művészeti csopartjai 
és sportolói nemes vetélkedé
sének lehetőségét. 

A budapesti politikai osztály 
ifjúsági alosztálya aktívaérte
kezleten vitatta meg a vasutas 
DISZ-szervezetek titkáraival, 
kultúr- és sportfelelóseivel a 
kulturális- és sw.tünnepsége
ken való részvétel feltételeit, 
a felkészülés problémáit. 

A jelenlevők lelkesen, naO'll 
tetszéssel fogadták a sereg
szemle hírét. A ferencvárosi 
tömb. a vasúti f6osztály a 
MAV Kórház, az 1!:szaki- és a 
Landler Járómújavító. a Há
mán Kató Fút6ház és több más 
szolgálati hely DISZ-szerveze
tei azonnal bejelentették rész
vételüket. 

A felszólalók elmondották. 
hogy a seregszemlére készülve 
tovább folutatják a tagtobor
zást és az újonnan belépőket 
is bevonják a művészeti és 
6J)Ortcsoportdk munkájába. 
Hangoztatták, hogy a kulturá
lis- és spartünnep.ségre való 
készülés alkalmas arra, hogy 
elmélyítsék a DISZ-szerveze
tek kapcsolataikat a Törekvés 
sportkörökkel, l'lz üzemi bizott
ságokkal és a kultúrotthon.ok
kal. 

Többen bírálták a budapesti 
vasút politikai osztálv ifjúsá<(i 
alosztályát a VIT kulturális 
seregszemle szervezésének 
hiányosságaiért. amelv egyik 
oka volt a vasutas DISZ-szer
vezetek nem kielégítő szerep
lésének. Kérték, hogy az ifiú· 
sági alosztály az úi sereit,;zem
léhez több segítséget nvúitson. 

Pál Zoltán elvtárs. a buda
pesti igazgatóság politikai osz
tálya ifjúsági alosztályának 
Vezetője válaszolva a felszóla
lásokra elmondotta. hogy a 
DISZ-szervezeteket hivatásos 
mii.vészek, koreográfusok, ze
'tl:észek és élsportolók 1.)(ltronál
ják majd. A szakszervezet, a 
Törekvés SE és az Ifjúsági 
Nevelési Tanács js messze
menő segítséget nyújt a DISZ
szervezeteknek. 

A kultúrversenvek lebonvo
!ítása három szakaszban tör
ténik. 1955. november 1-től 
1956. m6rcius 31-iq tart.iák az 
üzemi döntőket. Ehben a sza
kaszban klubdélutánokat. ba
ráti összejöveteleket. kirá„du
Iá.sokat. tánctanfolyamokat. 
táncestéket rendezzenek az 
alapszervezetek. Vegvenek 
részt a József Attila olvasó
mozgnlomban. az üzemi bi
zottsá1mkkal karöltve hozza
nak l6trc úi művészeti C50· 
portokat. a meP.1evöJ,be vonja
nak be minél több fiatalt. A 
művés7,eti csoportok tartsanak 

kölcsönös músorcserét, ren
dezzenek szavalóversenyeket, 
bemutatókat. Ebben a sza
kaszban ünnepeljék meg a 
DISZ-szervezetek a Komszo
mol, a KIMSZ, a DIVSZ és a 
tanácsköztársaság megalaku
lásának évfordulóit. valamint 
március 15-ét. 1956. április 1-
től május 8-ig tartják a sereo
szemle vasúti körzeteiben a 

döntőket. maid a körzeti be
mutatót. 1956. má;us 8-a és 

;únius 3-a között a seregszem
le budapesti vasutas döntőire 
és bemutatóira kerül sor. 

A sportversenyek előkészítő 
id6szaka 1956. február 28-ig 
tart. Az alapszervezeti verse
nyeket 1956. március l-től áp
rilis 20-ig, az üzemi versenye
ket április 20-tól május 14-ig. 
a körzeti versenyeket május 
15-től június 1-iit a budapesti 
versenyeket pedig június l-től 
június 15-ig tartják. 

Ez a búcsú 

soká ig emlékezetes marad 
Várpalota állomáson hetek 

óta ünnepségre készül a 
DISZ-szervezet. Az állomás 
DISZ-túrjának legjobbjai kö
zül néhányan pár nap múlva 
felcserélik vasutas ruhájukat 
néphadseregünk egyenruhájá
val. A DISZ-szervezet elhatá
rozta, hogy a mozgalmi szer
vekkel és a szakvezetéssel 
együtt ünnepélyesen búcsúz.
ta�ják a bevonuló fiatalokat. 

Az elmúlt napokban az ál
lomási fiatalok szabad idejük
ben ellátogattak a Cseri erdő
be és a kirándulást makk
gyújtéssel kapcsolták össze, 
melyet aztán eladtak az erdő
gazdaságnak. Ebből a pénzből 
vendégelték meg a bevonuló 
fiatalokat és rendezték meg a 
búcsúestet. 

Szombaton este összegyűltek 
a fiatalok és elsőnek én bú
csúztam el kiváló DISZ-tag
jainktól. Arra kértem őket, 
hogy sajátítsák el a haza vé
delmének tudományát, végez

- Ezt azért adjuk - mon
dotta -, hogy ne feledkezze
tek meg rólunk, írjatok szor
galmasan, mert tudni akarjuk, 
hogyan álljátok meg a helye
teket a hadseregben, hogyan 
6rködtök békés alkotómun
kánk felett. Mi azt ígérjük, 
hogy válaszolunk leveleitek.-e 
és állandóan tájékoztatunk 
benneteket arról, hogyan dol
gozik DISZ-szervezetünk, mi
lyen munkasikereket érünk e!. 

Kis csoportban álltak a be
vonulók, mosolyogtak, de ez 
a mosoly alig tudta palástolni 
meghatottságukat. Végül Ma
rek Aladár üjúmunkás szólalt 
meg: 

- Nagyon köszön;ük ezt a 
kedves búcsúztatást. Azt hi
szem, nem mondhatok többet 
annál, hogy méltóak leszünk 
sz,eretetetekre, viselkedésünk
k,el, szorgalmas munkánk:kal 
dics6séget hozunk a hadsereg
ben is állomásunk DISZ-szer
vezetére. 

zenek olyan jó munkát és ta- A fiatalok lelkesen tapsol
nul;anak olyan szorgalmasan, tak, megkezdődött a kultúr
mínt ahogy azt nálunk tették. műsor, majd megszólalt a rá-

A DISZ-szervezőtitkár az dió_ és a tánczene üt_emére haj-
üjúság! szervezet nevében kí- n'.11ig . táncolt� !'-ll�másu_nk 
vánt jó munkát és a szíves s
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a bucsu b1zonyara 

szavak után minden bevonuló- ,g e .ékezetes !D�ad a 
nak átnyú;tott egy csomag Ie-

r 
bevonuló fiatalok sz1veben. 

vélpapírt, borítékot, és egy Varga. József 
„Mofém"-ceruzát. állomásfőnök, Várpalota 

S P O RT 
Sportaktívaülés Dombóvárott 

A Dombóvárt Törekvés Sport• m. munkát Is végez. Minden kii
kör néhány nappal ezelőtt aki!- lönösebb scgltség nélkill példá· 
w,Ulésre hívta össze tagjait. Az ul korszeras!llk sporttelepüket. 
ütésen a sportkör vezetőin és ver• A relszótalók kérték, hoizy senyzőln kívűl Jelen volt Tóth mindazok. akiket Jogos bírálat Józser elvtárs a pécsi Igazgat&- ért. változtassanak helytelen sál! vezetője, Márton János. • álláspontjukon és segits-'k a Törekvés SE pécsi terotetl sport- dombóvári vasutas sportolókat. 
g\��t�
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I párt- és DISZ- A megbeszélés során Tóth Jó• 
A dombóváriak a sportgyatésl !""J0���it1 �g�f�!!
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s"Jb�t nét etörorduló hibák sajnos nem 

kör egy helyben topoiiásának. A helyi JellegQetc és éppen ezért a 
sportlcör kilenc s,..akosztállyat közeljövőben sorra vesz_lk azo
mOködlk. és bár több élvonal• 

, 
kat a helyeket, ahol hlanyossá

bell versenyzője Is van ered· gok mutatkoznak és minden 
ményelk mégsem olyanok mint lgyckezetilkkct azon tesznek, 
amilyenre a sportkör lelkes ve- hoiiy felszámolják azokat. Az 
zetól számltnnak. Fö hibának azt Jgazi,ató. elvtárs azzal zárta hoz
tartlák Dombóvárott. hogy a szol- zászóláSat. hogy figyelmeztette 
gá!alt főnök. vaLamint a váro!ll a szolgálati vezet15ket. valamint 
"zcrvezetck kevés támoirnt�st (elkérte a helyi szervek képvl
nvúJtanak a sportolóknak. KOtö- selőlt. hogy a jövőben az edd1-
nösen a városi tanács tel]es gtnét so_kkal !obban támogassák 
0n_c-,..zlvlt:í.c:::ftt rótták tel rossza- a sportkör ,.;ezetó�gének mun
tóan a .lelenlévök. A várost t.a- káJát. mert csak !gy blztoslt
nács csak a helyi Dóz<aa Sport- h<ltó a dombóvári ,·asutas spor
kört se<?ltl, a vasutasok m�g el· tolók eredményes mQködése. 
tsmerésben sem része�illnek, pe- Ifj. Egri Péter 
dl<! a sportkör példaadó társadat- Dombóvár 

jelentette, hogy nem megy, 

mert e gyermekére kell vl• 
gyáznl.a. Alig ment el az éri.e
sltó, hawérkezett a rütő rele
sége. Jllost már semmi akadálya 
nem telt volna annak, hogy be
menjen. !gy hát egyenesen be Is  
ment. mégpedig a kocsmába. 
Ott Ivott szegény afeletti r.ai,:y 
bánatában, hogy olyo3n ember 
lett belőle, aki ez öszl rorgatom 
legneh�zebb napjainak egy'\cl,,i 
megtagadta a szolgálatot. 

NEM KIS DISZNÓSÁG 
Deb1�ecenbfll a 4751-..e� számú 

vonattal a 116 126-os S7,ámú ko
csiban en rakománv hf1:ott5'er
tés érkezett Ferencvárosra. A 

koc�lt „el!eleJtelték • k!Tnknl ,  
ürec-ké11t b,,.oc::orolták e2)-" K s7e
re!,·énvbe és elkllldti'k Szol•1ok
ro. Szép tel]�sltmé,yl Ezy --�llOll 
slvftó. röföstc} d!�znót nem észr� 
ve-nni. Talcin a .1öv6ben kolompot 
ts tegyenek n disznók nyalcábn? 

Jogos.e a panaszunk 

A munka jobbátétele érde
kében Miskolc személypálya
udvaron sok dolgozó új beosz
tásba került, ahol egyes ruha
darabok - amit előzőleg meg
kaptak - ni?ffi illetik meg 
ál,.-et. Ezen ruhadarabok vise
lési ideje az újabb beosztásba 
állítás után két-három hónap
ra lejárt. Természetesen a ha
táridő után � hónapra is kö_ 
vetelik visszamenőleg a meg
térítést. Ezt dolgozóink sérel
mesnek találják. 

Akadnak olyan dolgozók is 
akik miután megkapják ruhá
jukat, önkényesen kilépnek a 
vasú'.tóL Ezektől nagyon nehéz 
visszaszerezni a MA V tulajd0-
nát. Ugy gondoljuk, hogy első
sorban ezeket kellene szigorúb
ban fogni. 

Kovács Gyula. 
Miskolc személypályaudvar 

Mégis elindult 
a 736 1-es 

Október 11-én Kisbéren a 
7361-es számú vonat beérke
zésekor a mozdony fűtője be
teg lett, kórházba kellett szál
lítani. 

A forgalmi szolgálattevő a 
324 831. számú hazafelé tartó 
gépmenetről kért fűtőt. 

Fejes Ferenc mozdonyvezető 
azonban telefonon közölte a 
pápai fűtőház mozdonyfelvi
gyázójával. hogy egyik fútője 
sem hajlandó válla !ni a 
7361-es fűtését, mert túlszol-

- .. -api gondok" címmel 
450 r �ter?S ipari agitációs 
film k&:zül a Híradó és Do
kum<.ntum Filmg_várb�n az 
É6zaki Járóműjavitóban beve
zetett 3 forin'.C'S moz<(alom�ól. 
A forgatókfü1yv már e!ké
szül L. 

Az úiításl Mmpban 
nagy lendülettel vesznek részt 
a várpalo.ai fiatalok Dömö
tör József térfönök. töhbszö
rös újító st>!'itszgével. Ezidáig 
tíz újítást ad�k be. Kis« De
zső DISZ-tag úiítnsiit már be 
is vezették. melynek erc-0mé
nye: eiiy 411 sorozatú gép meg
takarítása. 

- I\Unszk személypályaud
var kollektívája meleithangú 
levelet intézett a gyöngyösi 
Váltó- és Kitérőgyár dolgozói
hoz. 

- A MÁV Kórház zeneka• 
ra., »mely orvosokból és 
egészségü�yi dolgozókból ala
ku:t, zenekari estet rendezett 
október 28-án a kórház nagy
csarnokában. A műsor-! Gál 
Sándor György konferálta 
nagy sikerrel. 

- 147 vonat indit:ís:\t ta
karít�ták meg ebben az esz
tendőben a kaposvári vasuta
sok azzal. hogy terhel�i ter
vü!<et 112 százalékra teljesí
tették. 

- Madrigál-e tet tartott a 
soproni vasuta,; kórus októ
ber 22-én. a Liszt Ferenc kul
túrház nagytermében.. Meg
érdemelt sikert aratott Vadas 
Ildikó zongora-. Lom=hitz 
Pál he�ú-, Perhki Anna 
Máriri és Jakab Vera énék
s:dma, valamint a vasutas 
tánccsoport. 

ünnepélves keTetek kö
wtt k2zd6dött " J)l'rtoktatátj 
év a szegedi MA V Feléoltmé
nyi és V.::sanyagjavító Válla
latnál. A lul11watók 9f\-!l5 ff7�
zalé'kban vettek részt az o'k-
tatásokon. 

- ötvenné�y ésszerúsíté�l 
javashtot tettel< o',tóber 20-
ig az :esza1<i Járóműjavító dol
gozói az újítási hónap kere
tében. 

- Oriási .-rrlőltí?.: sz�kítot!:, 
meg a vasúti összeköttetést 
Nizza és Marseille között. 

- A „Bahcsl�zerá.ji �uikő
kút" rímű balettet tekintette 
me� Várpalota állomásról 15 
DISZ-tar.!. Az október hónai:>
ban legjobb e�edménvt e14ró 
fiatalok a „János 1;itéz" című 
daljátékot fogják megnézni. 

181111. ald8ber n . 

- Több mint félmillió fo
rint költséggel az idén elké
szül a La."ldler Jenő Járómű
javító új tornderme. Igy le
hetővé válik, hogy a dolgozók 
télen i6 7,a.vartalanul sportol
hassana!;:. 

- A vorosilovgrádi mm
donygyá.r a hatodik ötéves 
terv keretében megkezdi a ha
talmas TE-3 típu,;ú motor0&
mozdony futószalagon való 
készítését. Az el.só mozd0111Yok 
1956-ban készülnek el. 

A tárgyalóteremből 
A ktsv;lrdal J.tr',51 blr6s4q 

Kálmán Gergely váltókezelöt 
négy (;vl és Kán tor László ve>
nallcísé1-ót két és !él évi bör
tönbüntetésre ltétte. Kálmán 6s 
Kántor e Záhony és Debrecen 
közötti útszakaszon 2500 rortnt 
értékű des1.lkát loPOtt el. 

A soroksá!-1 (ttl állomáson szol• gálatot telje�ltö egyik tolat6<-. a
pai és mozdonyszemélyzet hek 
óla !osztogatta a retadott szálllt• 
mányoknt. Körülbo!Ol 74 OOO ro
rlnt kárt okoztak. A budapesti 
közlekedési bíróság a banda ,·e
zetőlt: Biró Jánost 8 évi, B. Sza. 
bó Sándcrt 7 PVI, Káldi Sándort 
6 évi. Nag}' György Istvünl 5 
évi börtönbüntetésre ltélte. A 
többi 14 vádlott 1 évtől 3 és Cél 
évig terjedő börtönbüntetést 
kapott. 

Lapunk február 7.1 ozámá, 
ban közlemény Jelent meg arról, 
hogy a vasúti rendőrség elJá· 
rást Indított Horváth Józset és 
Kajdl Dániel vAltókezel& b 
Berki Istv,in raktári munkás el• 
len. mert a vajtai vasútállomá• 
son megdézsmálták a Cetadolt 
búzát. A ,1zsgálat megállapltot• 
la. hogy az emlltett dolgozók 
nem követtek el bűncselekményt 
és !gy a pécsi blróság. valamint 
Buclapesten a L,,�relsc5bb Blróság 
Is !elmentette őket. 

LAKÁSCSERE 
Két szoba összkomfortos mo

dern, e!s15 emeleti lakásomat 
(PeS'lerzsébet, Csarnok tér) el
cserélném ha.•ontóra Budapest 
belterilletén. Clm: Nádudvari. 
MAV, Autó!uvarozásl Fönökség, 
Royal épület. Telefon: 421-981. 

Elcserélném székesfehérvilrl 
két szoba összkomfortos lakáso
mat, hasonló misk-:>tclért. C'fm: 
l\lelcsók Lajos, Miskolc. Szeme
re u. 21. 

Ek:serétném eqy szoba-koni,o 
hás, mellékhelyiség nélkOll lekA
somat (VI. ker., Balcsl·Zsll!nszky 
út 55.. II. 10.) Budapesten, ef{Y 

szoba-konyha. összkomfortos la
kásért. �rdektődnl lehet: Horváth 
Károly műszaki tntézőnél. Tel� 
ron: 14-43. vagy délután 5 óra 
után 113-148-as számon. 

Mi a jegyvizsgál6 
kötelessége ? 

gálatuk van. Nem törődtek az-

, 
zal, hogy rendkívüli esetről 
van szó. 

A 7361-es m�g_is_ elin_?��t, Október 16-án Velence-fii.r-mert a vonat�1serok kozott d6n felszálltam a lS.18 órakor akadt olyan, aki elfo!llalta be- induló 1223_a8 számú vonat teg vasutastársa helyet. , elején lévő zsúfolt párnás ko-Varga Laszló csira. :erdeklődtem a jegyvizs-
Kisbér gálótól, hogy van-e másik 

párnás kocsi a vonaton és 
hogy a vonat másik fele zsú
folt-e. 

Nem akarunk 

moslohagyerekek lenni 

A gyór-hegyeshalmi szaka
szon fekszik Öttevény, Lébény 
-Moson<SZentmiklós és Hon:-át
kimle állomás. Mind a négy 
állomás váltókezelői sérelmes
nek tartják, hogy szolgálutuk 
24 24-es fordában van megál
lapítva. A nOtTI1acsopor.; véle
ménye szerint „a nevezett ál
lomások dolgozói leterhclésü
ket 12.124-es fordulóban nem 
érik el". 

A gyér-hegyeshalmi szaka
szon a térközőri szolgálatnál 
szeptember 28-án életbelépett 
a 12/2�� fordu!ószolgálat. 
nem akanmk azon vitatkozni, 
ho,zy melyik szolgálat a fon'.o
sabb, de e�y bizonyos, ha a 
térközórök ugyanazon vonat
mennyi,séggel elérik a leter
helésünket. akkor mi, váltó
kezelők is elérjük. 

Helycsien állapította mee a 
budapesti igazgatóság a t..!:rköz
őrök szolqálatát. de ne tekint
se mes'.oha<!yermeknek a vál
'Ó!{2z-elöket �r;im. 

Molnár Jáno, 
Horvátkimle 

- Nincs több párnás -
hangzott a válasz - és a fa
padosokban is csak egy-két 
hely van. 

Ot kocsin átmentem és meg• 
lepetten tapasztaltam, hogy a 
hatodik kocsi párnás és mind
össze egy utas van benne és 
még öt fapados kocsi fut üre
sen. Martonvásáron szóltam az 
álló utasoknak, hogy szállja
nak át a vonat másik ré
szébe. 

:erdeklődtem a jegyvizsgá
lótól, hogy lehet az, hogy azt 
sem tudja, hogy hány párnás 
kocsi van a szerelvényben, 
megkérdeztem, hogy az állo
mások értesítve vannak-e ar• 
ró!, hogy a vonat hátsó fele 
üres és aszerint húzassák előre 
a szerelvényt. Kérdésemre 
nem kaptam megnyugtató vá
laszt. 

Jó lenne, ha az említett vo
nat jegyvizsgálóit kioktatnák 
arra, hogy nemcsak az a kó
telességük, hogy a menetje
gyeket kezeljék. hanem az is. 
hogy a lehetőségekhez képest 
gondoskodjanak az utasok ké
nyelmes elhelyezéséről is. 

Major Gábor Pál 
Anyagellátási Igazgatóság 
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DIAD ALMAS OKTÓ B E R  
A világ népei ágyú_dörgés 

I 
far-r°:14'1.om, amelynek szi.iksé-

, 
bogója mind több embert győz kozepetbe„ fog�dták az gessegét a bolsevikok mindig meg arról, hogy csak a szocia-

1917-� �dot, �far h�rma- hangoztatták, végbement. hzmusban találhatják meg a 
dik_ ev� �últ az 1m�er1ali� . . ,, . népek azt a rendszert, amely 
világha�i:u s a proí1tert folyo Mi � �lentosege ennek a a jóléthez, felemelkedéshez ve-harc m,lliószámra nyelte el az munkás- es paTasz1forradalmn- zst. 
emberek élet.ét, változtatúa nak? En-nek a forradalmi átala
romha_�m� _az em�ri mun- kulásnak jelentősége miru:leka gyumol�it. A':1-tg a fro;1- nekelőtt az, hogy szovjet kortokon a golyo puszti�tt. a hat- mám.yunk les- · ·t hatal · országban az ehséP es nyomor .. -• saJ� . mi 

szedte áldozatait, a ..dig a kapi- sz:rvunk, _a b�rzsoaz_ia _legcse
talisták és földesurak a vér- kelyebb reszvetele nelk.ul. Ma
bői . mérhetetlen vagyonokat guk az elnyomott tömegek te
szereztek. 1·emtik meg a hatalma,t, Gyö

A háború bűnösei egyrészt 
Németorseág és Ausztria-Ma
gyarország, másrészt Anglia 
és Franciaország imperialista 
urai vo1tak, akik a népeket 
halálos öldöklésre uszították 
egymás ellen. 

A bolsevik párt, Leni,n és 
Sztálin már jóval 1914 előtt fi
gyelmeztette a népeket, hogy 
az imperialisták rablóháborúra 
készülnek a világ újrafelosztá
sáért, új piacok, új gyarmatok 
szerzéséért. Egyedül a bolsevi
kok pártja volt az, amely a 
háború első napjától kezelve 
harcot hirdetett a háború el
len. Lenin és Sztálin felhívták 
a dolgozókat arra, hogy az im
perialista háborút változtassák 
polgárháborúvá, fordítsák a 
legyvereket a nép elnyomói, a 
kapitalisták és földesurak el
len. 

A bolgevik pártot a cári ha
talom a háború kezdet.étöl fog
va a politikai terror mi'lden 
e,zközével i.Udözte, Az illami 
Duma bolsevik képviselőit bör
tönbe vetették és Szibériába 
száműzték. Sztálin és Szverd!o-v 
Szi)>éria egyik távoli zugában 
töltötte számüzetését, Lenin 
külföldön élt emigrációban, 

A cárizmus azt hitte, hogy 
szétverte a bolsevikokat 

és megsemmisítette a forrada
lom agyát. Nem ez történt. A 
tör.ténelem rohamos fejlődését 
semmi sem tartóztathatta fel. 
1917. januárjában, amikor lát
szólag még semmi jel sem mu
tatott a közelgő forradalomra, 
Lenin kijelentette: ,,Ne tévesz
szen meg bennünket az, hagy 
Európában síri cse'lld honol. 
Eu1'ÓPa forradalommal terhes." 

S valóban alig telt el néhány 
hét, olyan forradalmi vihar 
támadt, amely elsöpörte az 
Oroszországot háromszáz esz
tendeje fojtogató Romanovok 
dinasztiáját. Lenin november 
6-án este 1evelet írt a Központi 
Bizottság tagjainak: ,,Bármily 
áron ma este, ma éjjel le kell 
tartóztaimi a kormányt, le kell 
fegyverezni, ha ellenkezni 
fognak, le kell győzni a iunke
reket. Nem szabad várni! Min
dent elveszíthetünk!" - És né
hány óra múlva megszólaltak 
az Au.,-ora cirkáló nehézágyúi 
és ezek az ágyúdörgések már 
az emberiség új kor!'zakának 
bajnalhasacuísát jelezt.ék, 

1 1917. november 7-én (októ
ber 25) a Nagy Októberi Szo
cia!ista Forradalom győzedel
meskedett. Ezen a napon a 
munkás- és katonaküldöttek 
petrográdi szovjetje rendkívüli 
ülésre gyűlt egybe. A forra
dalmi kat=ai bizottság közölte 
a fegyveres felkelés győzelmét. 

A terembe lépett a győzelem 
megszervezője és lelkesítője -
Lenin, A küldöttek örömujjon
gással fogadták. A termet meg
töltötték a vörös gárdhsták, 
kkik egyenesen a harcok ttizé
ből jöttek ide, hogy lássák és 
hallják a munkásosztály szere
tett vezérét, Iljicset. Lenin mel
lett hú munkatárs1i, Sztálin 
és Szverdlov álltak. 

,,Etvtársak! - mondotta Le
nin. - A munkás- és pa.,-aszt-

k.e1·ébe11 szétromboljá.k a régi 
államgépezetet és szovjet szer
vezetek formájában ú.j k.or
mánygépez.etet létesítenek, 

Ui szakasz kezdődik most 
Oroszország történelmében és 
ennek a harmadik orosz forra
dalomnak végw eredményében 
el kell vezetnie a szoci:alizmus 
győzelméhez." 

A .z Októberi Forradalom 
győzelme megsemmisítö 

csapást mért az imperializmus
ra. Oroszország, a föld egyha
toda, kiszakadt a.z imperia1iz
mus láncából. A világ legna
gyob országának területén a 
történelemben először kerültek 
hatalomra a munkások és pa
r=tok. 

Október gyö7.elme• után a 
szovjet nép a Bolsevjk Párt ve
zet,é;;ével a diadalmas fejlődés 
útjára lépett. Rövid idő alatt 
megvalósította országában a 
szocializmust és egyre inkább 
közeledik a kommunizmus vég
leges felépítéséhez. 

A Nagy Októbeli Szocialista 
Forradalom új fejezet"lt nyitott 
az emberiség történelmében: a 
proletárforradalmak korszakát. 
E fejezet lapjai a népi demok
ráciák létrejötte, a fasizmus 
feletti győzelem után, a 600 
milliós kínai nép felszabadu1á
sa, a Német Demokratikus 
Köztársaság születése, a gyar
mati népek szabadságának si
kerei Azsia és Afrik-a orszá
�ban. 

Ma az Októberi Szocialista 
Fon·adalom győzelmé

vel megkezdődött új történelmi 
kol'Szak legszebb napjait éljük. 
A Szovjetunió 38 éves töretlen 
békepolitikája eredményekép
pen a világ dolgozái egyre ikii
zeleb b kerülnek egymáshoz. A 
kardcsörtető imperialisták e 
következetes békepolitika ha
tására tárgyalóasztalhoz kény
szerültek és kénytelenek ma
gukévá tenni a népek azon el
tökélt szándékát, hogy ves:::-enek 
véget a hidegháborúnak, békés 
tárgyalásokkal oldják meg a 
nemzetközi problémákat. Ha 
Genf szelleméről beszélünk, 
akkor a Nagy Októberi Szocia
lista Forradalom szellémét is 
idézzük. Ha a békéről szólunk, 
akkor az 1917. november 7-én 
ki.adott békedelcrétum igazsága 
és helye:;sége mellett is hitet 
teszünk. Ha a gyarmati népek 
felszabadító harcáról, a nem
zetközi proletárösszefogás gon
dolatáról bes7.klünk, akkor a 
Nagy Októberi Szocialista For
radalom eszméjének megvaló
sulásáról is szólunk. E szellem
ben kell nekünk munkálkod
nunk a \riJág haladó embed
ségével .karöltve a világbéke 
megteremt.éséért. 

Az Októberi Forradalom óta 
eltelt 38 esztendő bebizonyítot
ta, hogy a szocializmus és a 
béke elválaszthatatlanok. Sem
mi sem olyan idegen a szocia
lizmus rendszerétől, mint a hó
dító háború, mint a más né
pek belügyeibe való beav�o
zás. Abban a korban élünk, 
amikor az egész világon mind 
szélesebb tömegek teszik ma
gukévá október eszméjét, ami
kor a békéért és a társadalmi 
haladásért folytatott harc lo-

A mi országunk népe már 
tizenegyedik éve élvezi 

a szabadság gyümölc.seit. me
lyet a Szovjetunió fasizmus 
feletti győzelme adott a ke
zünkbe, Október nélkül nem 
beszélhetnénk független Ma
gyarországról, nem beszélhet- ' 
nénk szocializmust épíló or
szágról. De nem beszélhetnénk 
azokról az eredményekről s·em, 
amelyeket az utóbbi években 
elértünk s amelyhez az 1917-
ben felszabadult szovjet nép 
vasutasai segítettek bennünket. 
A szovjet nép nemcsak felsza
badított bennünket, hanem 
olyan támoga�ást nyújtott és 
nyujt a magyar vasutasolrnak, 
amely biztosít.ék arra, hogy le
győzzük minden nehézségün
ket. A magyar dolgozók, a ma
gyar vasutasok megértették az 
1917-es fon•adalom világtörté
nelmi jelentőségét, kihatását 
népünk sorsának alakulására. 
Ezért vállalták a vasút terüle
tén is szinte valamennyi mun
kahelyen, hogy forra<lalmi mű
szakkal köszöntik a nagy év
fordulót. 

Idősebbek és fiatalok tettek 
vállaláSÓkat, brigadok és cso
mópontok adták szavukat új 
munkasikerek elérésére. És a 
szavakat tettek követték. A 
hatvani pályafenntartásnál öt 
DISZ-brigád alakult és kelt 
versenyre Salgótarján, Nagy
bátor,y és Kistl!renye fiataljai
val. A versenyzők vállalták, 
hogy a forradalom tiszteletére 
indított versenyt tovább viszik 
és 1956. május l-re elnyerik 
a sztahanovista oklevelet. HaJ:
van állomáson, Püspökladány
ban, Szombathelyen, Miskol
con, Békéscsab4,n, szerte az or
szág vasútállomásain és külön
böző munkahelyein nagyszerű 
eredményekkel köszöntötték 
vasutasaink a diadalmas októ
ber 38-ik évfordulóját. A Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom évfordulójával együtt ün
nepli 54 vasúti üzem élüzem 
avatását. A nagyszerű munka
győzelmek a legszebb bizonyí
tékai annak, hogy a vasutasok 
megértették: októbert ünne
pelni egyet jelt!nt ú.j munka
sikerek elérésével. 

A forradalom évfordulójá
val egyidöben kés5· ünk 

a szakszervezeti válasz ra, 
amely a proletárösszefog · ki
fejezője is. A Horthy-rendszer 
a legelemibb emberi jogolctól, 
a szervezkedés jogától 1s meg
fosztotta a vasiitas dolgozókat. 
A felszabadulás adta vissza a 
vasutaSGknaik is a szervezke
dés jogát. Válasszuk meg 
szakszervezeti funkciókra azo
kat a dolgozókat, akik élenjár
nak a munkában, akik élvezik 
a dolgozók bizalmát, akik az 
Októberi Forradalom szellemét 
magukévá téve harcolnak a 
munkásság összefogásáért, a 
nemzetközi munkásmozgalom 
erósítéséért. 

Október esz.méje vezet a 
győzedelmes harcokban, amely 
kiiejezést nyer nagyszeni 
építőmunkánkban. elért �un
kasikereinkben: Ez az esz
me serkent mindannyiunkat 
napról-napra nagyobb eredmé
nyekre, ,második ötéves ter
vünk előkészítő esztendejében. 
Az őszí forgalom közepette a 
jól végzett munka büszke örö
mével ünnepeljük a Nagy Ok
tóbeti SzocialL ta Forradalom 
38. évfordulóját, az új világ 
hajnalhasadását. 

MOSZKVA, VÖRÖS TER 

A november 7-i vállalások teljesítésével 
a¾ ós:d forgalom sikeréért 

A forradalom ünnepín az ötezredik 
irányvonat indul Ajkáról 

Ajka-Csingervölgy hegyei az 
emberek munkája nyomán 
dúsan ontják kincseiket, a 
szenet, a mangánt, a bauxi
tot. Az üzemek mind több 
árut küldenek az ország 
külmböző tájaira és :külföldre. 
E munka fontOSS'ágát átérez
ve az ajkai vasutasok meg
fogadbák, hogy a küldemények 
nagyobb részét irányvonatok
kal továbbítják. Már az i�ány
vonati mozgalomba való be
kapcsolódásuk legelején, 1949-
ben is megtették ezt a fo
gadalmat és hogy meg is tar
tották, mi sem bilzonyítja job
ban, mint az, hogy most el
éTkeztek az ötezredik irány
vonat indításához. Az ötezre
dik :irányvonat indítására no
vember 7-én, a Nagy Októberi 
Forradalom 38. évfordulóján 
kerül sor. (Németh Gyula l,e
veléből.) 

E;l,avf.csl:a Lwjos lakat.os-
, 

százalékot teljesített. A töb
brigádja az ünnepi mfü,zak biek teljesítmén.ve 132 száza• 
alatt azonnal munkába vette lék körül mozgott. A IX. sza• 
a gépeket és a javítást órák k�zon a Csapó- _és a S�-b1_i• 
alatt elvé�zte. A szénszere- gad 137 szazalékos telies1t• 
lök is kitünő m'Ulllk-át végez- ménnyel végezte el négy cso
tel,, egyetlen gépnek sem port • k.ité�·ő��jét XIII, 
kellett srenre várnia a mű- rendszer1;: kiterorol 4J-IY 

SIZ.ak alatt. rendszerure. Torma E1·11,o mu• 
szaki felü�lő új munkamód• 

órák alatt végezték el 
a sürgős javitásakat 

A ferencvárosi síktolató-brigádok 
helytállása 

A ferencvárosi dolgozók a 
forradalmi műszakra terven 
felül két &llázalékos teljesítést 
vállaltak. Nem volt Isönnyú 
ennek a teljesítése, mert a 
bővíté6i munkálatok követ
keztében olyalll most a pá
lyaudvar területe, mint a 
csatatér. A vágányok között 
építé6i anyagok hevernek, a 
kibontott lkavicságyak ne!hezí
tik és veszélyeztetik a mo:ir 
gást. A dolgozók mégis helyt
álltalk különösen a sfktolató 
brigádok tettek lki magukért 
és teljesítették a forradalmi 
műszakra tett vállalásukat. 
November 2-án a e-műszak 
szolgálata a,latt Ambróz Jó
zsef kocsimester, valammt 
Sára Gábor kocsimester bri
gádja a fajlagos kocsimoz
ga1Jást 117 százalékra telje• 
sítette. Az A-rn.unkacsoportban 
Frin� József forgalmi szol
gálattevőnek, valamint Tol
nai József kocsimester és bri
gádjának kocsikifutási terv
teljesítése 106 százalékos volt. 

Újítás 
a kitéröcsere megrövidítésére 

Rákos fűtőház dolgozói a 
forradalmi műszak alatt tud
bák meg, hogy fűtoházuk él
üzem lett. Ez még lendülete
sebb mun,k,ára ösztönözte őlket. 
Barna Lajos mozdonyvezető és 
fűtője, Berényi István, a mű
szak első három napján négy 
to.nna szenet takarílott meg, 
ami 160 százalékos megta
ka.r:ításnak felel meg. Száz
elegytonna.kilométer tervüket 
131 százalékra teljesítették. 
Magyai<i Mihály mo7.donyve
zető és AlbeTt Sándor fűtő 
szénmegtakarítása hat ton- A Budapest-Józsefvárosi pá-

na (161 százalék), százelegy- !yafenntartási főnökség szaika

tonnakilométer teljesítése pe- szain kettőzött erővel indult 

dig 117 százalék az első lhá- meg a munka a forrad
_
almi 

rom nap alatt. 1 műszakban. A Keleti _
pal:a--

. . . , • udvari I. szakasz dolgozoi negy 
A kocs13a_v1tó m!-'h�ly_ no- csoport átszelés cserélését 

vember 7-1 felaJanlasat 127 nagy r rendszerről 48 3 rend-
százajékra teljesítette. A · , ' • 
mozcfonyjavító műhelyben szerre vel!e�t�� el, a muszak 
Juhász István kazálllkovács két alatt. ezenk1vu1 negy CSOPOrt 
terven felüli sÜ/rgÖS javítást IV. �-endszerű kitérőt

, 
csere1-

határidőn belül végzett el. A tek es elvégeztek meg 1400 
műszak alatt három olyan vágányfolyóméter síncserét is. 
futójavításos gép érkezett a Valamennyi brigád élüzem
fűtqházba. amelyet máskor szinten dolgozott. A Zavark6-
napokra le i.zokt�rk állit=l, brigád 138, a Sárossi-brigád 133 

szert dolgozott ki a kitérők 
betolási idejének me1;rövidíté
sére. Ez a módszer 80 száza• 
lék.kal megrövidíti a kitérők 
betolási idejét. Az új munka
módszer. mint újítási javaslat 
elbírálás alatt áll. 

Az összekapcsolt mozgalom 
harmadik negyedévi eredményei 

Az összekapcsolt mozgalom 
harmadik negyedévi eredmé
nyei a nai:>i haszonkilométer 
teljesítmény jelentős emelke• 
déséról és egyéb javulásról ta
núskodnalk. A 111api tehea-vo
naiti gőzmozdonyátlag az el
múl<t év hasonló időszakához 
viszonyítva tizenhattal !keve
sebb volt és ennek a kisebb 
mozdonyálla•l;Illlk 1 1,53 száza• 
lékkal nagyobb volt a vonat• 
kilométer teljesítménye. Egy 
tehervonati dolgozó 1;őzmoz
dony napi has:ronkilométer 
teljesítménye 15,1 kilométer
rel emelkedett, ami a gépek 
gazdaságos felhas2málásánál 
szép eredmény. Jelentős a ja
vulás a mozdonyfélfordulónál 
is: plusz 7 és a tehervonatok 
menetrendszerúsé1;énél plusz 
7,8 5zázalék. 

A célkitűzé6ek teli-esítésénél 
a pécsi igazgatóság érte ei a 
!égjobb eredményt, legkedve-
zőtlenebb a sze1;edi igazgató
ság eredménye. Hálózati szin· 
ten a rnúszaid normák alap
ján m�gállapitott százelegy
tonnakilométer célkitűzést 
99.66 százalékra teljesítettük, 
amiből a vonatdk ezyenlete
sebb terhelésére lehet követ• 
keztetni. Az egy mozdonyra 
eső szá�egytonnakilométet 
teljesítmény 27,84 százalékkal 
emelkedett. 

A negyedév folyamán at 
összekapcsolt mozgalomban 
részvevő dolgozók közül 232-en 
részesültek jutalomban, 



, SZOCIALISTA VAS� l!t35. NO'VEMBl':R T. 

A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

Meg kell javítani az ifjúság közötti munkát 
a dorogi fűtőházban 

Közel hat hónapja, hogy 
megjelent a párt Központi Ve
zetőségének határozata. az if
júság közötti munka mel!iaví
tásáról. mely ismételten hanl(
súlyozza, hogy a DISZ a párt 
aranytartaléka. a DISZ-t a 
párt vezeti. A határozat rámu
tat arra. hogy az üjúság ne
velésében mutatkozó fogyaté
kossáii(ok egyik oka: ,,Egyes 
pártbizottságok. de különösen 
a pártalapszervezetek még ma 
sem tekintik a DISZ-t a páTt 
if;úságj, tömegszervezetének. 
nem támogat;ák befolvásának 

növekedésében. s nevelömun-
1 

megbíztak egy vezetőségi ta
kája feltételeinek megteremté- got a DISZ-munka segítésé
sében". vel. Azonban a mel(bízás vél(-

A Központi Vezetőség hatá- rehaitása azóta is szünetel. A 
rozata feladatául szabta vala- fiatal párttagok közül mind
mennyi pártszervezetnek, hogy össze ketten dolgoznak a DISZ
,,napról napra iránvítsa, ve- ben, pedil( a párthatározat ki
zesse, ellenőrizze és segítse a mondja, hoov a DISZ vezeté
DISZ mellfeleló szervezeteinek sét meg kell erősíteni fiatal, 
munkáját . . .  Rendszeresen húsz é�•en felüli párttagokkal. 
vizsgálják mea és hagyják jó- A pártvezetőség ezt nem haj
vá az ifjúsaqi szervezetek tolta végre. 
munkaprogramját, tartsanak 
az ifjúsági szövetség tagjaival Az ;!telt honap�k alatt 
közös megbeszéléseket, aktíva- egyeb tenyleges seg1tsel(et sem 
üléseket " kapott a DISZ-szervezet. A . 

párttag DISZ-titkárt mindösz
Ilyenf'k a fiatalok ? sze három-négy alkalommal 

hívták mel( a pártvezetősél!i 
ülésre. de akkor sem számol
tatták be a DISZ munkájáról. 
A határozat óta sem a vezető
sér,i ülés, sem a párttaggvúlés 
napirendjén nem szerepelt a 
DISZ munkája és a határozat
ban előírt közös rendezvénve
ket sem tartották meg. 

Dorog fútóh&ba.n több mint 
kétszáz dolgozó között közel 
ötven ifjúmunkás küzd az ószi 
forgalom sikeréért. A fiatalok 
közül harminc tagja a helyi 
DISZ..szervezetnek, amelynek 
titkára Csontos László elvtárs. 
A körülményekhez képest a 
diszesek nem dolgoznak rosz
szu1. DISZ mozdonybrigádjuk 
a fútőház egyik legjobbja, 
Rendszeresen vállalnak túl
súlyt, tartják a menetidőt, fe
gyelmezettek. példamutatók. A 
vonatkísérők is csak jót mon
danak a DISZ mozdonybrigád
ró!. A kocsijavító DISZ-brigád 
is megállja a helyét. 

A DISZ-ről, mint szervezet
röl méi:i;em jó az idősebbek 
véleménye. Ha elromlik a 
rádió a diszesek csi
nálták. Ha egy fiú fegyel
mezetlenkedik vagy tisz
teletlen, mindjárt azt mond
ják: IZvenek a. díszesek. Tag
gyűlésen is elhangzott már 
olyan vélemény, hogy a fiata-

píron létezett. Azóta hozták 
létre az ifjúsági brigádokat, 
azóta járnak közösen szinház
ba. kirándulni. azóta sportol
nak a diszesek és tag01Júléseí
ken ma már a megjelenés 
70-75 százalékos. 

Hogy az eredmények még
sem teljesen kielégítőek. ennek 
okát elsősorban a DISZ-ről 
szóló pprthatározat hiányos 
végrehailásában kell keresni. 

Fiatal piirttagokat 
DISZ-munkára 

A pártvezetósél( j úniusban 
foglalkozott az ifjúsál( közötti 
munka megjavításáról szóló 
párthatározattal. Ez a vezető
ségi ülés azonban kevés ered
ménnyel járt. mert nem vizs
gálta meg alaposan a. DISZ 
helvzetét és határozatot sem 
J,ozott a munka megjavítá
sára. A vezetőségi ülés után 

A párt sel(ítése kimerült ab
ban. hol(y egy-egy alkalommal 
szót váltott a párttitkár a 
DISZ-lilkárral. A pártvezető
�ég és a fútőház főnöke is fe
lelős a7..ért. hogy a mozdony
iavító ifi-brigád szétesett. Tud
niillik az történt. hol(V az ifi
brigád tal(jait más fcladaiok
kal bízták mel!. 

Hibáztatták az ifiket. hogy 
nem jelennek meg az oktatá
sokon. De az okát nem vizs
l(álta mel( a pártvezetőség: az 
oktatás színvonala nem volt 
kielégítő. oktatás helyett unal
mas felolvasásokat tartottak. 

A hatiíro.zat annyit ér, am€llD) Í t  végrehajtanak belőle 
lok nem akarnak tanulni. A DISZ fogyatékossál(ait 

I 
telt hat hónap alatt eit,etlen 

Kétségtelen. hogy a fiatalok- vizsgálva, szinte minden kér- fiatalt sem vettek fel ta11.jelölt
nalt 30 százaléka még nem désnél kiderül. hogy a pártve- nek. 
tagja az ifjúsági szövetsél(llek. zetóség csak elolvasta a Köz- A Központi Vezetőség hatá
igaz az is, hogy harmadik ponti Vezetőség határozatát, rozata törvény minden párt
�::n�z.-b1:iJ:ádj�k. a _mozdonv- de azt nem tanulmányozta. szervezet számára és ez alól a 
Janto 1f1-br1gád. lenyegében 

I 
nem konltretizálta a helvi vi- dorogi fűtőház pártvezetósége 

feloszlott, a fiatalok nevelése . . . sem kivétel. Haladéh-talanul 
is sok kívánnivalót hagy maga szonvokra es lényegeben még vizsgálja felül a pártvezetőség 
után. A DISZ a hibák ellenére a legalapvetőbb lépéseket sem a DISZ eddilti segítését és 
mél(is sokat fejlődött az eltelt 

I 
tet!e. meg a. h�tározat végr�- nyújtson a párthatározat alap

hat hónap alatt, hiszen azelőtt ha.Jtasa. érdekeben. Ennek ko- ián megfelelő támogatast a 
a szervezet jóformán csak pa- vetkezménye az is, hol(Y az el- DISZ-szervezet munkájához. 

A téli felkészülés a Béke úti aluljáró 
építésvezetőségének termelési értekezletén 

magáról az építkezésről, a 
munkahelyek, gépek, szerszá
mok elökészítéséről, a munka
fegyelem lazaságának meg
szüntetéséről, a november 7-i 
vállalásokról alig e5ett szó. 

�kihi IÉ IL IET 
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Z. Zinyk6 : 

A moszkvai csomópont vasutMai 1917 október napjaiban 
II. 

Október 27-én a m06Zk\'ai 
katonai körzet csapa�ainak pa
rancsnoka, Rját:cev ezredes a 
forradalmi katonai bizottság 
feloszlatására vonatkozó .ulti
mátumot adott ki. Ugyanezen 
a napon a junkerek tüzet nyi
!ottak egy, a Vörös téren át
haladó forradalmi katonai osz.. 
tagra. Fegyveres harc keletke
zett Moszkva utcáin. A moszk
\'a-kazáni vasút vörösgárdis
tái saját kezdeményezésükre 
elkezdtek fegyverek után ku
tatni a teherszállí'.mányok kö
zölt. Október 28-nak éjjelén 
Márkin vörösgárdista kocsife
lülvizsgáló a Szokolnyíki te
herpályaudvaron katonák által 
őr.:ött vagonokat fedezett fel, 
amelyek puskákl<al voltak 
megrakva. A vasutas-körzet 
forradalmi parancsnoksága 
azonnal egy csapatot küldött 
ki, ártalmatlanná te!te az őr
séget és jelentést telt a moszk
vai forradalmi katonai bizott
ságnak, hogy nagyszámú 
puskát talál!ak. A fegyver egy 
részét azonnal átszállították a 
moszkva-kazáni vasút moz
donyműhelyeibe a vasutas
körzet vörösgárdistáinak fel
fegyverzésére. 

A moszkvai forradalmi ka
tonai bizottság u'.asitására te
hergépkocsikat és vörösgárdis
tákat irán)•ítollak a moszkva
kaZáni vasútra, hogy eljuttas
sák a fegyvereket a körzetek
be és az üzemekbe. 40 OOO pus
ká'. osztottak ·zét, amelyekkel 
majdnem az összes körzeteket 
felfegyverezték. Ezzel egyidő
ben a forradalmi asapalok el
foglalták a szímonovi lőpor
raktárakat, ahol nagy meny
nyiségű lőszert őriztek. A szi
monovi lőporraktárból egy ,·a
gon patront jutta"tak el 
Moszkvába. a perorovl ,·as
utas-műhelyek vörösgárdistái. 

A Vörös Gárda jól felfegy
verzett osztagai é1 a forradal
mi csapatrészek támadás'. in
téztek a város középpontja el
len, amely a junkerek kezében 
volt. A fehérgárdisták a front
ról hívtak csapatokat segítsé
gül. 

Az Alekszandrovkai vasúton 
és a pac·elepkai vonalon ha
ladtak Moszkvába a drago
nyosokat és a kozákokat :;,:ál
lító 57.,erelvények. A forradal
mi katonai vasutas bizottság 

értesülve a as.apatok mozgá-
1 

A telefont é.; a távir6( ro. 
sáról, azonnal intézkedett, vid időre birtokukba vették a 
hogy ne engedjék azokat junkerek. A moszkvai forra
Moszkvába. A vasutasok kez-

, 
dalmi bizottsá�a.k nem volt 

deményezésére a Vjázmából összeköttetése Petrográddal; 
jövő csapatok előtt Gzsatszk Október 27-én az Eszaki Vas• 
és Uvarovka ál,!omások között utak dolgozói összeköttetést 
felszedték a síneket. Balasov- · létesítettek Petrográddal a· 
ba agitátorokat küldtek, akik nyikolájevi vasúton keresztül; 
megmagyarázták a csapatok- Ennek nagy jelentősége volt, 
nak, hogy miért harcolnak a mert a burzsoázia hazug híre-. 
munkások. A kozákok lemond- ket terjesztebt, az Ideiglenet 
ta!c arról, hogy Moszkvába Kormány petrográdi gyózel• 
utazzanak. A vasutasok mun- mérő!. Ugyancsak a ,·asútt 
kás vörösgárdísta osztagokat vonalakon keresztül tartott� 
szállítottak Moszkvába Mütis- fenn az összeköttetési Moszk. 
b6l, Kolcsuginból, Ivanovo- va e!(Y sor várossal, ahol � 
Voznyesunszkból, Orjeho-Zu- hatalom átment a szovjetele 
jevböl, Podolszkból, Kolomná- kez.ébe. 
ból é,,. a Moszkva alatti kör- • 
zet többi munkás központ.iá- A vasutasok előmozdított� 

é a forradalmi csapatoknak éleJ. ból. Sujból egy osztag t'.ke- miszerrel való ellátását, ébe-o zet.t M. V. Frunze vezetése 
alatt. ren őrizték a teherszá!litmá< 

nyokat a fosztogatások elle111 
V. I. Lenin és J. V. Sztálin 

figyelemmel kísérték az et;e
mények menetét Mos2lkvában 
és igen nagy segítséget nyúj
tottalc a moszkvai proletáriá
tusnak. Vlagyimir Iljics utasí
tá•ára október 29-én külön
vonattal 500 kronsta.dti tenge
részt irányítottak Moszkvába, 
akik október 30-án este már 
résztvettek a fehérgárdiSll.ák
kal vívott harcokban. Sztálin 
elvtárs utasítást adott. hogy 
egy csapat kalonarádióst irá
nyítsanak a moszkvai rádió
állomásra. 

Október 31-én Lenin és 
Sztálin rendelkezésére négy 
=patszállító szerelvényen 
2000 vörösgárdL<.la jött Pet
rográdbó! Moszkvába. Ezek az 
osztagok nagy szerepet ját
szottak a fehérgároislák szét
verésében. 

A vörösgárdista \'asut.asok 
osztagai elé azt a feladatot 
tűzték, hogy tartsák kezük
ben a pályaudvarokat és a 
va úti épületeket. Fegyveres 
öss?..eütközések csak a brjan
szki és az alekszandrovkai pá
lyaudvarokon történtek, me
lyeket a junkerek igyekeztek 
hatalmukba keríteni. A vasu
tasok elhárították a fehérgár
disták tlámadá."ftit. 

A moszkvai csomópont vas,. 
utasaival indították útnak a 
bolsevisták vidékre a sajtó
termékeket. A vonalak mun. 
kás.ai a vasúti könetek pa. 
rancsnokságain megkapták a 
moszkvai bolsevisták .,Szociál, 
demokrata" c. új�ágját, a 
moszkvai pártbizottságnak ée 
a moszkvai forradalmi kato-. 
nai bizottságnak röplapjait, 
felhívásait és ezeket terjesz., 
tették vidéken. 

A mensevik-eszer VikzseH 
(a vasutas szövetség Ö6...<Z1 
orosz végrehajtó bizottsága, 
vasúti tisztviselők szervezete) 
és mo zkvai irodája az olctó, 
beri forradalom kezdetétöl el1 
Ienséges állá pontot foglalt el 
a bolsevistákkal szemben, 
,.Semlegességi" nyilatkozatai
val igyekezett takarni a fe
hérgárdistálmak nyúitott se. 
gftséget. 

Október 29-én a petrográdt 
Vikz.<;eljben megkezdődtek a 
különböző pá11ok képvi.selói
nek tárgyalásai. Ezen a tár� 
gyalásokon résztvebt az áruló 
Kamenye,, is. 

A Vikzseljel folyó tárgya
lások és a Moszkvának nyúj., 
tandó seiµtség kérdését no
vember l-én tárgyalták a Párt 
Központi Bizottságának ülé
sén, ahol Lenin elítélte Ka• 
menyev politikáját. Rámuta
tott arra, hogy a Vikzselj nem 
támaszkodik a tömegekre. .A 
Vikz:ieljnek azt ;avasoltu1r, 
hogy csapato1:at juttasson el 
Moszkvába. Ezt visszatttasí• 
totta." - mondotta. 

Csendesen szitál a.z eső. A a.z épülő aluljáró egyre maga
Béke úti aluljáró építői még sabbra emelkedő betonfalai és 
nem vették fel a vattás ruhát, pillérei közül jöttek az érte
mégis az építésvezetőség no- kezletre, részletes, pontos, de 
vemberi termelési értekezleté- nem száraz adathalm&zból ösz
nek szinte minden mondata szeállitott beszámolót kaptak 
már a téllel foglalkozott. 11:s Vörös József építésvezető he
nagyré.szt ezért mondhatjuk l�ettestől. 
jóJ sikerültnek ezt az értekez- Novemberben minden 
letet és az.ért, mert a Hídépí- építkezés menetében lényeges 
tési Fón.ökség 28-as számú épí- változásnak kell bekövetkeznie 
j;ÉSVezet&ségének dolgozói csi;.k- - mondta a többi között Vö
nem kivétel nélkül resztvettek 

I 
rös elvtárs. - A téli felkészü

rajta, zsúfolásig megtöltötték a lés mindig külön gondot ;elent. 
tágas ebédlőt. de különösen itt, ahol a munka 

Emberséges munkahelyet 

A vasutasok az utcai har
cokban is rés7Jtvettek. A 
moszkva�azáni vasút vörös
gárdistái' résztvettek a Nyi
kolszkája utcán, a Kreml fa
lai alatt folyó harcokban és 
november l-én a telefonállo
más elfoglalásában. A Ieforto
vi körzet mtmkás és katona 
osztagaival együtt a junkerek 
ellen harcoltak a moszkva
kazáni vasút rendezőpályaud
vari fútóház és a perovói va
súti műhelyek vörösgárdístái. 

C6ak a kapitulálók tartot.
ták a Vikzseljt erőnek. té-
nyegében a Vikzseljnek és 
moszkvai irodájának az októ
beri forradalom nRpjaiban 
nem volt semmiféle befolyása 
a vasutasok tömegeire. 

A dolgCYZ.Ók, akik egyenesen jelentős része bet<mozás. 

Mit kell meg elvég ezni az év végéig ? 

A beszámoló ezután feltárta 
azt a munkát, amit az utolsó 
tervnegyedévben el kell még 
végezni. Mintegy 2000-2300 

köbméter betonkavicsot kell 
még az év végéig bedolgozni, 
tot>ábbi három vágányon meg 
kell indulnia a vasúti forga
lomnak, üzembe kell heZYfznl 
a villamos mindkét vágányát. 
A Hídépítési Főnökség és az 
építésvezetőség biztosította eh
hez a munkához a feltételek 
legnagyobb részét: gondoskodás 
történt fedett, fűthető betono
zó munkahelyekről, a gépekhez 
pótalkatrészeket szereztek be. 

A szociális ellátást illetően 
azonban még nem ilven alapos 
a felkészülés: az újonnan mun
kába álló dolgozók késve kap
ják munkaruhájukat, a téli 
vattaruhákból még nem áll 
elég rendelkezésre, az eddi_g 
kiutalt ruhák között sok a se
rült rongyos, a Rózsa utcai 
mu,;kásszálláson töröttek &Z 
ablakok. rosszak az ajtók, kö
nyökcsövek hiányában . még 
nem lehet fűteni a helyisége
ket, a terézvárosi pft. főnök
ség nem intézkedett megfele
lően a hiányosságok megszün
letéséről. 

De - m.Íillt a beszámoló le
lzögezte - a dolgozók sem tet
tek meg mindent, hogy az ed
digi, elismerésre méltó sikerrel 

fejezzék be az évet. Nem szi
lárdult meg, sót lazult a mun
kafegyelem, sok a hételeji és 
hétvégi mulasztás, hiányzik &Z 
egyéni felelősségvállalás, nem 
elegendő a gépek kihasználása 
és - ez főként a munkaveze
tőkre, a biztonsági megbizot
takra vonatkozik - hiányos a 
balesetvédelem, nincsenek fi. 
gyelme:i:tetö táblák, gyengék a 
korlátok, nem elég rendezettek, 
tiszták a munkahelyek. 

Borsos elvtárs, a pártszerve
zet titkára (miért nem a szin
tén jelenlévő mb. elnök? A 

szerk.) a munkavtrsennyel fog
lalkozott és felhívta a munka
és brigádvezetőket. tekintsék 
sokkal inkább szívüeyüknek a 
verseny ügyét, mert a teljesíf
ményszázalék azoknál a brigá
doknál csökkent, ahol a brigád
i·ezetó nem foglalkozil, rend
szeresen a. munkaversenn11el. e 
fe!;!l.jánlások teljesít�sével. 

A hozzászólások már nem ,·i
lágítotlák meg olyan sokrétűen 
a téli felkészülést, annak hiá
nyosságait, mint a beszámoló. 
Kétségtelenül fontos és helyes, 
hogy a felszólalók zöme a szo
ciális vonatkozású hibákat 
tárta fel, hiszen a terv teljesí
tése, az építkezés sikere a dol
gozókon - mégpeclig egészsé
ges, munkaképes dolgozókon 
múlik, de nem helyes, hogy 

Csontig ható, őszi eső áztat-
1 

beázott. Szerencsére (vagy sze
ja Budapest-AnwaZföld ál- rencsétlenségre) n�·ár végén 
Iomást, a kereskedelmi dolga- megszűnt az esőzé� és ez el
zók nagy szomorúságára. odázta a problémát. Az ok
Hogy miért éppen a kereske- tóber közepén beköszöntött 
delmi dolgozók szomorkodnak csapadékos idő azonban kél
emiatt? Megvan rá az okuk. szeres súllyal vetette fel is

Májusban, amikor az újpes
ti híd elkészültével az állo
máson megindult a személy
forgalom, a kereskedelmi fő
nökséget kiköltöztették a fel
,·ételi épületből abba az ideig
lenes épületbe, amelyet a rak
tár mellett mészhomok téglá
ból, sebtében emeltek a Chi
noin-gyár egykori raktárának 
a helyén. Az épület láttán a 
kereskedelmi dolgozók elhúz
ták a szájukat. Gyorsan meg
nyugtatták őket, hogy hiszen 
csak pár hónapról van szó, év 
végére úgyis elkészül a végle
ges, korszerű kereskedelmi 
épület. 

Ennek reményében költöz
tek be a rögtönzött épületbe 
és az újjáéledt állomás többi 
dolgozójához hasonló lelke
sedéssel fogtak munkához. 
Lelkesedésük csakhamar lo
hadni kezdett, amint az esős 
nyárban azt vették észre, hogy 

fejük felett becsorog a tetö, 
a vakolat lemálik. a mennye
zet szakadozik. A vadonatúj 
bútorokat vastag penészréteg 
vonja be, a szekrényekben a 
ruhadarabok, az akták is meg
penészedtek. (utóbbiak nem az 
elintézellenségtöl, hanem a ta
lajból állandóan szivárgó ned
vességtől.) 

Adorján kereskedelmi állo
másfőnök-helyettes jelentette 
a dolgot llletékes helyen. A 
pályafenntartás meg is javí
totta a tetőt, de az tovább is 

mét. Ujabb jelentésre most 
már igazgatósági bizottság 
szállt ki a helyszínre és sür'1 
fejcsóválások közben megál
lapította, hogy az épületre új 
tetöt kell húzni. A munkát el 
is rendelték, s miközben az 
eső rendületlenül zuhogott, a 
a Terézvárosi Pályafenntartá
si Fó "kség emberei elkezd
ték ntani a tetőt az áru
pé árak felett, majd az egész 
épü etről leszedték a cserepet 
és a tetőszerkezetet. 

Most betontetőt kap a ke
reskedelmi épület. Ezzel azon
ban korántsincs megoldva i:z 
angyalföldi kereskedelmi dol
gozók problémája. Százhar
mincnégy ipar-vállalatot szol
gálnak ki fáradságos munká
val és a szűk, nedves. rosszle
vegőjű, fűthetetlen, ideiglenes
nek szánt helriségekben, be

tegségektől rettegve néznek a 
tél elé. Az épület azonkí\'ül. 
hogy egészségtelen. 

a biztonsaigi rendszab,i-
lyoknak sem felel meg: 

a pénztárban éppen a minap 
az esőtől és a talajvíztől át
nedvesedett ,·ékony falból 
kiszakadt az elöirásos vasaj-
tó. 

. 

Azért rajzoltuk meg ezt a 
helyzetképet, hogy az illetéke
sek figyelmét felhn:juk: az 
angyalföldi kereskedelmi épii.-

1 
let nem felel meg rendelteté
sének, sürgősen törekedjenek 
megfelelő, végleges megoldás
ra, 

A város többi körzeti forra
dalmi erőinek állományában 
s7-intén voltak vasutasok. Kö
zülük sokan hősi halált hal
tak Moszkva utcáin. A Vörös
téren halt meg Szavkov, a 
Páveleckij pályaudvar fútőhá
zának lakatosa, aki a zamoszk
voreckiji körzet o,;ztagához 
tartozott. A Tverszki körúton 
esett el Zot.ov, a m�zkva
kurszki ,•asút fútőházának la
katosa, a párt vasutas kerü
leti bizottságának tagja. A fe„ 
hérekke·l való harcokban halt 
höt;i halált Vojtovics, a moszk
va-kul"S?'ki va:;út műhelyének 
munkása. 

A Központi Bizottság rne� 
bizá ából Sztálin elvtárs fél• 
bes?.akitotta a szégyenletes al
kudozást a Vik.zl.elj burzsoá
ziájával. 

A Szovjetek hatalmáért 
Mo ,kvában folvtatott hllsi 
haI'<"ban a vasu'as proletariá• 
tu.« a munkásosztály első so
raiban menetelt. 

A moszkvai csomópont ft• 
su(a.,;ai kegyelettel őrzik a 
harcos forradalmi hagyomá
nyokat és a szovjet vasutasok 
dicső seregének élcsapatába'n 
maradnak Le11;n, Sztálin párt• 
ja ügyéért folytatott harcban. 

-

Kép Lengyelországból 

A 01 -49---. ú j  lengyel mozdony. 

(Lenqyel Képszolq.Mat falv.) 
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A műszaki te�hnikaÍ sz;ínvonal e�elése 
fejlődésünk bÍztos alapja 

- A
. 
szakszervezet központi vezetőségének kibó1,itett ülése -

A Vasutas Do_lgozók Szak- zérigazgató ismertette a vasút 

I 
szükségessé teszi, hogy a va.s-j!Zel"Vezetenek kozponti vez,ető- műszaki fejlesztésének eredmé- ta ks ,iége legutóbbi kibővített ülését nyeit és a fejlesztés további 
u .. s _sza z�rvezet � maga �sz-

11 vasút műszaki fejl.esztésének feladatait. Elóljárójában rámu-
kozeiv,�l m�lyre

k
ha

f
t�

l 
n �e�itse 

megvitatására fordította. A tato�t a szakszervezet dontő a _vasu musza i e3 esztéset, a 
megjelenteket Gáspár Sándor fontosságú szerepére a dolgo- Kozponti Vezetóség és a mi
!!�. a szakszervezet elnöke 

I 
zók mozgósításában, nevelésé- nisztertanács levele, valamint 

udvozolte. ben, művelődésében, szocialista a SZOT VII. teljes ülése alap-
Csanádi György elvtárs. ve- vasut.assá formálásában, ami j án. 

A műszaki fejlesztés ered■nényei 

Ezután rátért a technika fej
Jei;ztésében a vasúton elért ed
digi eredmények ismertetésére. 
Teherforgalmunk az 1938 évi 
teljesítményekhez képest csak
pern háromszorosára, személy
forgalmunk pedig négyszere
Jére emelkedett. Meg kell 
mondani, hogy műszaki beren
dezéseink fejlődése ezzel nem 
áll arányban. De kétségtelenül 
vannak eredményeink. Az is
meretes állomásbövítések, épít
)(ezések, mús;,.aki létesítmények 
!elsorolása után ismertette az 
új ötéves tervre• előirányzott 
építési programot, majd el
mondotta, hogy járómü áUo
máinyunk is szaparodot,t. Tizen,.. 
öt 375-ös sorozatú gőzmoz
donyt, húsz 424-es sorozatú 
gőzmozdonyt, három Bo-Co 
mozdonyt, két Diesel-moo:donyt, 
húsz BEV személykocsit, öt 
hálókocsit, hetvenhárom pőre
kocsit, kétszámatvanegy tar
tálykocsit, harminc billenőko
csit, több ke.skenynyomközü 
Diesel-mozdonyt, személyko
a;it és teherkocsit szereztünk 
be. Járóműbeszerzésünk azon
ban még így is lenyegesen 
alatta maradt a forgalom ál
tal megkívánt ütemnek, vonta
tójárómú beszerzésünk pedig 
csak jelentéktelen mértékben 
�tte előre a dieselesítés és 
nllamosílás ügyét. A sren
megtakarítás érdekében száz 
gőzmozdonyt olajtüzelésre ala
kítottunk át, önmúködó t.ér-

köz biztosító berendezéseket 
építettü:nk Budapest-Nyugati 
pályaudvar-Cegléd, Rákos
Hat1:aln, Cegléd-Szolrwk vo
nalak egyréSzén. A járómű
javítók teljes[tőképességét 
kompresszoros berende�ek, 
famegmunkálók és edzőműhe
lyek létesítésével fokomuk A 
vállalatok jelentős összegéket 
fordítottak műhelyrészlegek és 
gépek áthelyezésére a folya
matos munkáltatás, v"lamint 
a zárt munkaciklusok kialakí
tására, a szál'l.ítás gépesítésére, 
stb. 

A síktolatásos rendezőpálya
udvarok munkájának átszerve
zése lényegesen előrehaladt. Az 
összekapcsolt mozga!ombam a 
dolgozók egyre szélesebb tö
megei vesznek részt. Eddig 
mintegy négyszáz mozdony 
kapcsolódott be a mozgalomba, 
ennek következtében javult a 
forgalmi, vontatási és kereske
delmi dolgozók egymáshoz 
-való viszonya, csökkent a dol
gozó tehervonati gőzmozdonyok 
napi átlaga, emelkedett a ha
szonkilomét.er teljesítmény. Ta
valy augusztusban a dolgozó 
tehervonati gőzmozdonyok 
száma 609 volt, az idén au
gusztusban pedig 594. Az egy 
tehervonat\ gőzmozdony átla
gos napi haszonkilométer tel
jesítménye 108 kilométerről 
122 kilométerre, 10,3 százalék
kal emelkedett. 

A teheráruforgalom.ná! el5ő- Bffdapest-J ózsefváro, állomá-
90rban a rakodás gépesítésében son autósdaru van üzemben. A 
értünk el eredményeket. Ezév- traktorvontatás� is felhasznál
ben 23 súlyponti 1,akodóállo- juk az árumozdí,t;ás megkönny!
máson állítottunk fel helyi ál� tésére és meggyorsítására. 
ló, vagy kötöttpályán mozgo Megállapította ezután Csa
darut és a rakodógépek kar-

, 
nádi evtárs, hogy a munka

bantartásának további javítása verseny szervezésében fe;UJdés 
érdekében rakodógépkarban- tapasztalható é11 ebbe,a ige,i 
tartó műhelyt létesítettünk. nagy réSze 1:0a-n a vamttas szak-

A fövé feladatai 

A jövő feladatainak ismer- se!, de egyes fázisaiba-n előtte 
tetésére tért át ezután Csanádi is kell haladnia. Ezért vasútunk 
elvtárs. A magyar vasútüzem- műszaki és üzemi színvonalát 
re a szocializmus építésének olymódon kell fejeszteni, hogy 
kővetkezó szakaszában az eddi- a vasúti hálózat és a járómű
giné! nagyobb, fele/iísségt2lje- ipar teljesítőképességének 111ö
�i!bb és igényesebb munka vár. velését, a szállítás minőségé
A szállítási szükségletek nőve- nek javítását, a munka terme
kedése és a vasút m•iszaki ál- lékenységének emelését, az 
lapotának szembeállítása első- önköltségcsökkentést öSszefüg
rendű feladattá teszi, hogy az gésben, a kölcsönhatásokat 
elkövetkező ötéves tervekbe

� 
S.2lem elótt tartva irányítsuk. A 

mindinkább megval
.
ósuljon a teljesítőképesség növelésével 

az elv, hogy a vasútnak nem- elsősorban a vasúti berendezé
csa._k Lépé�t kell tarian� az á-L-

, 
se'k minél teljesebb kihaszná

fa!ános nepgazdasági fejlódés- lására kell törekedni. 

Pályaépítés �s fe-iariás 

E c�túzésnél reá).i�an ér-
, 

gyomirtás kísérleteinek előbb
tékelnunk kell vonalha!ozatunk revitele is. 
'?if.:'!zaki állapotát és meg kell - Az újabb bányaterületek, 
al!ita.nunk az elhaszná.Zócuís ipari gócpontok és mezőgazda
Jn.tatt bekövetkezó kapacitás- sági üzemek bekapcsolása ér
csökkenést, biztosítalni kell az dekében új 1:asútvcmaZak épí
a!lag megóvását. Az elavult tb.ére is sor kerül a második 
Pálya jelentösen növeli a vas- ötéves tervben. Tovább folytat
út ön.költségét. mert kizárja az juk a i_násodj.k _vágány építése
optimális utazási sebességet ket, 1gy peldaul a budapest
és a terhelés növelését. Ez elő- �k.esfehé1-váli vonalon. A pá
ször is azt teszi kötelességünk- lyafenntartási munkák ütemét 
ké, hogy meghatározzuk a pá- egyenletesebbé kell tenni. Ez 
lyafelújltás és korszerűsít.és csak úgy válik lehetségessé, ha 
ütemét, a pályafenntartási fel• a szakszervezet nevelő és moz
adatok körültekintő, tervszerű gósító munkával még szorosab-

, megoldását. Éppen ezért a ban kapcsolja a pályaépítési 
1 nemrég üzembe helyezett Bf!- és fennt.artási dolgozókat a 

reznai-féle mérőkocsival vég- v_asúthoz, segíti �zt_ a törekvé
�tt bemérések központi érté- su�ke_t, _hogy , mtnel �yobb
kelése alapján e munkát fo- sza,mu, alza.n.dó, a vasuti uzem
kozottabb központi irányítás h:z_ ragaszk_odó pályafen/ntar-
alá vonjuk. tasi dolgozonk ieuven. 

szervl!zetnek. Altalában a ver
senyre való mozgósításban, va
lamint a szakvonalnak a tech
nikai fejlesztésre való törekvé
seiben igen hatásMak voltak a 
vasutas szakszervezettel együt
tesen tett intézkedések. 

A termelési értekezletek is 
egyre inkább elősegítik a ha
ladó munkamódszerek beveze
tését, elterjesztését, fejlesztik 
a vasutas dolgozóknak a mun
kához és a szocialista tulajdon
hoz való viszonyát. Jelentós 
mértékben hozzájárultak az 
eredményekhez a miiszaki kon
ferenciák is, amelyeken a po
litikai osztályok, a vasutas 
szakszervezet és a szakinstruk
torok segítettek jelentősen a 
vállalások helyes irányba tere.. 
l�ével. Dolgozóink munkakö
rülményeinek megjavítása és 
szociális ellátásuk növelése ér
dekében számos új létesítmény 
építésére került sor. A szak
szervezettel együttműködve ez
évben is az volt a legfőbb 
irányelv, hogy a szociális nor
mákat minél jobban megköze
lítsük. Az új létesítmények 
felsorolá,;a közben megemlítet
te az előadó, hogy összesen 
mintegy 18 helyen épültek új 
munkavédelmi létesítmknyek. 

Örömmel állapította meg 
Csanádi elvtárs, hogy a Köz
ponti Vezetőség és a Miniszter
tanács levele nyomán megmu
tatkozott :  a vasutas dolgozók 
többsége érdeklődik az új, a 
jobb munkamódszerek iránt és 
lelkesen igyekszik fejleszteni a 
műszaki színvonalat. A Debre
cl!ni Járómüjavitó VV-nél pél
dául a vezetők a dolgozóknak 
ötven javaslatát dolgozták be 
a múszint-tervekbe. A Landler 
Jenó Járómújav'itó ÜV-nél a 
dolgozók javaslatára a VII. 
osztályon kerékesztergá,t és 
csapcsiszolót lé:esilettek, 
amellyel negyedévenként 1400 
munkaórát takarítanak meg. 

- Vasútunk jövőbeni fejlő
désének egyik legdöntőbb kér
dése a megfelelő vontatási mód 
kialakítása. Az energiaellátás 
országos helyzetét és a teljesí
tőképesség növelését szem elött 
tartva a fejlesztés irányaként 
a villamos és a dieselvon-ttitás 
kiterjesztését tűztük 1cí célul. 
Sajnos, törekvésünket évek óta 
jóformán alig tudjuk előbbre
vin:ni. A villarnosmozdonypár
tás évekig egyhelyben topogott, 
némi lendület csak ebben az 
évben tapasztalható. A lema
radás következtében a nagy 
költséggel 1954-ben befejezett 
budapest-gödöllői szakasz vil
larnoi;Hására ford[tott beruhá
zás kihasználatlan, mert villa
moSinozdony hiány miatt ezen 
a v«ialon egyáltalán nem le
hetett még villam06üzemre át
t.érni. A gyáripar huzavonája 
következtében a nagyteljemt
ményű Bo-Co villamosmozdony 
ma már nem felel meg a kö
vetelményeknek. A fejlődés azt 
követeld, hogy az egyszerűbb 
szerkezetű Ward-Leonard tí
pusú mozdonyok gyártását 
szorgalmazzuk. A tolatószol
gálat ellátására a 600 és 130 
lóerős Di�el-mozdonyokon kí
vül 2000 lóerős fővonali Diesel
villamosmozdonyok besze�t 
is tervbevettük. A BEV-há1ó
zat forgalmának korszerűsítése 
érdekében nagyobb számban 
fogunk jól bevá:lt korszerű, 
négytengelyes villamoskocsikat 
bes:zerezni. 

rendezéseknél az a célunk, szállltó- és emelógépek beszer utas��ás.. ,. . . - Az állomási biztosítóbe-
1 

vizsgáló berendezések, további f egy�ges forgalmi és jelzés.! 

hogy a második ötéves terv vé- zését tervezzük. A rakodószol- El.éíadasa befejezo_ réi;:t.e!Je!1 
gére valamennyi fóvonali ál- gálat korszerűsítése érdekében az újító"!-ozgaloon_ 3eleniói;eg�t 

Zomáson legyen b/ztosítóberé'n- legfontosabb feladatunk ':' con- emel� ki Csanádi elvt � � 
dezés. J avítóiparunk fejleszté- tainerek számának mmtegy hangsúly�z�a, hogy

„ 
a sza �� .. 

T 'b'l f lé T ük ·11 _ háromszoros felemelése, a kézi- vezet segito, nevel? � __ fel 
se ce �a o . e p1 J a �1 � rakodóeszközök valamint az gosító munkája nelkulnzhetet-
m?5- es_ D:esel-rnotoros_ . J

ár
?

-
emelővillás targoncák 57.ámá- len az újítómozg�lom felle_n

muvek ��".1tá$ára szol_gálo 1:1u- nak szaporítása. Emellett to- dítéséhez._ Hangst:Uyal beszelt 
helyt, bovitJuk a kazankovac - vább folytatjuk a mozgódaruk arról : telJes mértekben fel kell 
műhelyi k:pacitást, növeljük a építését és a következő ötéves �-zá��i a� a né�tet, h':!gY a� 
fedett muhelycsarnokok szá- tervben két automatikus ga- onkoltsegcsokkentes -� f'!_ko�y 
mát és kifejlesztjük a csereja- 1 bonaátrakó berendezést is velők feladata, Az o�oltseg„ 

vítást. Repedésvizsgáló és fék- üzem behelyezünk. csökkentés , érdekében ige_n fi„ 
gyelemreméltó kezdemenye„ 
zést indítottak az :eszaki J áT_ó� 
műjavító dolgozói, a „Takarits 
ml!g naponta 3 farintot''-moz� 
galommal. A mozgalom ered„ 
ménye hogy az üzem önkölt◄ 
sége .;z első negyedévi 99,14 
százalékról a harmadik ne
gyedévben 95,6 százalékra 
csökkent és ezzel az élüzem„ 
feltétel önköl tségcsökkentési 
tényezőjét teljesítette. Sokkal 
nagyobb anyagtakarékosságra 
hívott fel ezután az előadó, 
megjegyezve, hogy javítan! 
kell az anyagmegLakarítás pre
mizálását, fejleszteni kell a 
szén- és a gázolaj-normák 
rendszerét. 

Okíaíás, nenilés, feg,;elem 

Mindezek a beruházások 
még nem elegendők ahhoz, 
hogy a vasút a következő 
években el tudja látni nagy 
népgazdasági feladatát. Emel
lett a legnagyobb mértékben 
törekedni kell arra, hogy fej
lesszük munkánk minőségét, 

szervezettségét, gazdaságossá
gát, teljesítóképességét. A mi
nőség megjavításának alapfel
tétele a dolgozók politikai és 
sz.akmai képzettségének eme
lés.e, a vezetés megerősítése, a 
párt és a szakszervezet moz
gósító, nevelőmunkájának szé
lesítése A szakszervezeti üze
mi bizÓttságok nem fordítanak 
elég gondot az oktatás színvo
nalának emelésére, nem el
lenőrzik azokat megfelelően. A 

jövőben tek&ntsék ezt egyik 
Legfontosabb feladatuknak és 
különösen nagy súlyt helyez
zenek a fiatalok képzésére. 

A jóminőségű munka másik 
alapfeltétele a fegyelem ml!g
szilárdítása. A leghatározottab
ban meg kell követelni a szak
szervezeti funkcionáriusoktól, 
hogy a legszigorúbban szállja
nak szembe minden 'fegye'lem
bontó k [sérlettel és maguk is 
fegyelmezetten, példamutatóan 
járjanak el munkájukban, 

amiként például Debrecen ál
lomás üzemi bizottsága, amely 
a fegyelemlazítókat szakszerve
zeti fegyelmi úton is felelős
ségre vonja. Harmadik alapfel
tétel az egyszemélyes felelős 
vezetés további erősítése. Tu
datában kell lenni annak, hogy 
csak az egyszemélyes vezetés 
lehet alkalmas a vasúti szol
gálatban nélkülözhetetlen fölé
és alárendel tségből e>lYÓ, Ö6Z
szekapcsolódó mun"!afolyama
tok helyes, zökkenőmentes ki
alakítására. 

- A forgalom lebonyolításá
nak előmozdítása érdekébl!n 
tovább kell fejlesztenünk az 
elegyáramlási terveket és a 
már meglévő menetrendi ha
gyományok felszámolásával új 
utakat kell teremtenünk a sze
mély- és tehervonati menetren
dek alapelveinek meghatározá
sában. Fokozott gondot kell 
fordítani a kocsifordulóidő 
egyes tényezőinek vizsgálatá
ra, tovább kell növelni az 
irányvonatok számát. Üzemi 
munkánk 1x>vábbfejlesztését 
szolgálja majd a második öt
éves tervben kidolgozásra ke
rülő, valamennyi népi demok
i-atikus államban, érvényes 

Legvégül hangoztatt'a: ah◄ 
hoz, hogy a megindult fejlö
dés további lendületet nyer-< 
jen, elengedhetetlen az elmé
lyült tudományos munka meg
becsülése, a dolgozói< minél 
szélesebb körének a tudomá
nyos munkába való bekapcso
lása Elsősorban a Vasúti Tu• 
dományos Kutató Intézetre 
hárul sok tudományos kuta- ' 
tást igénylő munka megoldá◄ 
sa. Ezért szorosabbá kell ten
ni a kapcsolatot az intézet és 
a szakszervezet között. A szak• 
szervezet a Közlekedés- é• 
Közlekedéstudományi Egyesü• 
lettel is tartson szoros kapcso• 
latot. 

Ötletek, bírálafok, ja,•asl atok 

A széles távlatokat nyitó 
előadá5t tartalmas vita követ
te, tanusítva, hogy a központi 
vezetőség tagjai szívükön vi
selik a technika fejlesztésének 
ügyét és azt a va-úti munka 
központi kérdé.,é,nek tekintik. 

Mészáros IsWáln (8. szakosz
tály) nyitotta meg a felszó1a
lások sorát. Rámutatott.  hogy 
vannak technikai adottságaink, 
amelyeket nem használunk ki 
eléggé. A kétvágán�·ú vonala
kon a nyilt pályáról kiágazó 
iparvágányok kiszolgálása pél
dául mindig a helyes vágány
ról tör�nik, ami zavarja a 
forgalmat. A biztosítóberende
zéseket úgy kell átalakítani, 
hogy a helytelen vágányról is 
történhessen kisrro]gálás. Az 
egyidejű menetek szabályozá
sára alkalmazzuk széles kör
ben a kijárati jelzővel felsze
relt bejárati előjelző szovjet 
rends.zerét. Egyszerűsíteni kell 
a jelenlegi jelzésrendszert. A t 
kell térni a sebességjelzési 
módszerre, akkor kevesebb 
lesic a feltartóztatás. 

Arató Károly elvtárs, a bu
dapesti igazgaté<;ág vezetője, 
a salakelszállítás problémájá
ra hívta fel a figyelmet. Csak 
gépi eszközökkel lehetne gyor
san és tökéletesen megszaba
dítani az állomások területét a 
salákhegyektől, amelyek ál
landó baleseti veszélyt rejte
nek és akadályozzák a mun
kát. 

Zombori elvtárs, Diósgyőr 
állomás OB-elnöke szóvátette, 
hogy felírtak a 8. szakosz
tályhoz: nem tudják megvaló
sítani a kocsit-kocsiért el&zá
molási rendszert, mert a Le
nin Kohászati Művek nem ké
pes kirakni a naponta befutó 
kocsikat. A segítséget kérő 
feliratra a 8. szakosztály két 
és félh6nap elteltével vála
szolt. Az ilyen késedelem nem 
segíti a dolgozókat. Szoboszlai 
elvtárs (Hámán Kató fűtőház) 
a sz,akemberkérdésset foglal
kozott. A műszaki szakembe-

jött egy gép, amelynek hen
geréből még az olajfurat is 
hiányzott. A dolgozókról való 
gondoskodás nem szervezési, 
hanem inkább anyagi kérdés, 
amely áldozatokat követel. A 

téli felkészülés során oldják 
meg a fűtóhiányt, amely ége
tö kérd.és minden fűtőház,ban, 
így a Hámán Katában is. 

Rutkavszki elvtárs, a mis
kolci fűtőház ÜB-e1nöke szó
vátette, hogy az értesítési ne
hézségek miatt gyakrnn meg
i!sik, hogy nincs személyzet a 
gépekhez. Az illetékesek talál
ják meg a módját, hogy pos
tán, vagy taxi segítségével le
hessen értesíteni a vontatási 
dolgozókat. Kemény kritikával 
illette az újítások elbírálása 
körüli huzavonákat, amelyek 
legfőbb akadályozói az újító
mozgalom fejlődésének. Fűtő
lhá2uk egyik dolgozója újítást 
adott be a szivattyúk kenésé
re. Az újítást kétszer eZut<aSí
tották, öle azonban használják, 
mert a gyakorlatban bevált. 

Segítsenek 
az igazgaióságok 

Lindner elvtárs, a 8, szak
osztály vezetője a következők
ben jelölte meg a múszalti fej
lesztés legközelebbi felada
tait a forgalomnál: a rende
zőpályaudvarokon tökéletesí
teni kell a technikai folyama
tok Ö<SsZekapcsolását, a közép
állomásokon fokozni kell · a 
szovjet síktolatási módszerek 
elterjesztését és egyéb olyan 
technológia; eljárásokat kell 
bevezetni, amelyek megrövidí
tik a kocsitartózkodást. 

juk. A beszerzett anyagot az
tán beviszik a szertárba, az 
„leadminisztrálja", kiadja, és 
csak aztán lehet használni, 
Kérdi: minek akkor a szertár, 
ha csak ennyi hasznát lehet 
venni? Lovász elvtárs (Deb• 
recen) a debreceni kihúzóvá
gányhálózat fejlesztését kérte. 
Székely Ferenc (Celldömölk: 
fűtőház) kifogásolta, hogy át
alakítás előtt nem vizsgálták 
meg a mozdonyokat, alkalma
sak-e olajtüzelésre. Náluk a 
328-as gépekről le kellett sze
relni az olajtüzelési berende
zést, mert nem vált be. min
den gép csöfolyásos lett. Fii◄ 
tőházukban három éve el
kezdték a villamossil.Zlyesztó 
építését, de még mindig nincs 
kész, pedig az alkatrészek 
megvannak hozzá. 
. Bognár Imre e1'rtárs, a vas
útpolitikai főosztály vezetője 
elmondotta : tapaszta!lata s:re-
rtnt az jga�atóságok a tech
nika fejlesztésénél mindent az 
üzemektől várnak. Ez arra 
mutat, hogy ne.m urai a mű• 
sz<llki problémáknak. Pedig 
nem lehet mindent az üzemek
t&! várni, felülról is segíteni 
kell őket. Az igazgatóságol!:on 
százával vannak kiváló mű
szaki emberek, csak ki kell 
használni őket. Adjon ki a 
vasút vezetősége intézkedést, 
hogy vizsgálják meg: a mérnö• 
kök munkájának hány száza
lékát teszi ki az adminisztrá
ció és mentesítsék őket a fe
lesleges :ii'Odai munkáktól. A 
pártsze1-vezetek agitációval, ne
veléssel segítsék a műszaki 
fejlesztést és tegyék pártmun• 
kává a technikai fejlesztés 
feladatait. 

Továbbfejlesztjük a futósza
lagszerű és a fol.yamatcs kis
brigádos felépítméey-fenntar
tás szovjet munkamódszerét, 
amelyek módot adnak a srzak
ezerűség, a termelékenység nö
velésére. Az építési és pálya
fenntartási szolgálat teljes gé
pesítési tervét kidolgoztuk, a 
gépbeszerzési terv a következő 
öt évben fejlődést jelent, de a 
ezükségletet még nem elégíti 
ki teljesen. A pályafenntartás 
területén fontos feladat a -i:egyi 

A kocsipark re:ket, különösen a mérnökö
ket túlterhelik adminisztráció-

és a rakodószolgálat fejlesztése vaJ, ez elvonja őket tulajdon-

Kovács elvtárs, a Szomba� 
helyi Járómújavító űB-elnöke 
arról számolt be, hogy az ok
tóberi újítási hónap sikerrel 
járt üzemükben: 114 újítást 
adtak be a dolgozók. Elmon
dotta, hogy egy alkalommal, 
amikor Gás-pár elvtárs náluk 
járt, csodálkozva látta, hogy a 
tfászekrények hajlítása még 
mindig kézi erővel, kalapács
csat történik. Ennek már há
rom éve, de a hel·yzet azóta 
sem -változott, Kinczli Bél.a, a 
pécsi területi bi.zottság elnöke• 
újítási problémák\kal foglal
kozva javasolta, hogy a „Szo
cialista Vasútért" ismertesse a 
hasznos újításokat, Matt Béla 
(Tapolca fútőház) panaszolta. 
hogy a szertárak nem segítik 
a fűtőházak munkáját. Maguk
r,ak kell utánajárniok, ha azt 
akarják, hogy legyen anyag
\ 

Az utolsó felszólaló, Végh 
elvtárs (Székesfehérvár állo
más) arra mutatott rá, hogy a 
nagy gonddal és bőkezűséggel 
újjáépült széke5fehérvári pá• 
lyaudvarnak vannak még hiá
nyosságai. Az új sfktolatá.<;.i 
módszereket például azért 
nem tudják bevezetni, mert a 
kitéró csoport magasabban 
fekszik, mint a kihúzó vágány, 

. . , , . . képpeni munkájuktól és nem -: A szemelyforgal?m, l�e-
, 

az egy�ges !_1pusok k1alak1tá: jut idejük a töké!letesebb tech-
1;yem<;k fokozottabb k1elegftese s;ára töreksz�nk. A fokoz�do nikai eljárások kidolgozására. 
erdekeben szorgalmazzuk a exportszállítasok lebonyolltása Ml!g kel( találni a túl:;;ott ad
személykocsik gyártását. 1960- érdeMben több nemzetközi 

I 
minisztráció alóli mentesítés 

ra teljesen megszüntetjük az szabványú fedett és nyitott ko- módját. A fiatal dolgozóknál a 
F�kocsik személyszállításm csira van szükségünk. Önki- tanulóévek letelt.éve! vezesse
való fe'.használását. Ezeknek a ürítős teherkocsik beállításá-

1 
nek be próbaidőt .

. 
Még mindig 

kocsiknak jelentős részét ka- val is csökkenteni kell a rako- rok hiba van a járóműjavítá-
lauzkocsikká alakítjuk át. Te- dószemélyretnél mutatkozó sok minóséye körül. A debre-
herkocsiparkunk felújításánál hiányokat. ceni műhelyből nemrég ki-

vége. 
Csanádi elvtárs a felszólalá

sokra, az azokban felvetett 
problémákra részletesen vála
szolt, majd Gáspár elvtárs ar
ra hívta fel a központi veze
tőség tagjait, kövessenek el 
mindent a szakszervezet, t·á
Zasztások sikere érdekében, 
hogy a szakszervezeti szervek 
megerősödve kerüljenek ki a 
választásból. 
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Segítséget a misko/d kultúrott /,on rezetóinek A gab onászállít ásról 
Barátságtalan őszi est borul 

Miskolcra. Fáradhatatlanul 
esik az eső. Meleg, barátságos 
hely után vágyik az ember. 
Sietősen megyünk a vasutasok 
kultúrotthona felé, de nem 
várt akadályba ütközünk: a 
jármújavítóhoz - mert itt van 
a kultúrház - alagút vezet, 
ám ez járhatatlan. Van egy 
másik út is - a vágányokon 
át. Igaz, nem s7.abad en-e köz.. 
Jekedni, de tilalom ide, üla
wm oda, ez úton érjük el cé
lunJkat. 

Tiser elvtárs, igazgató elke
seredve beszél otthonuk ,,ter
mészetadta" elszigeteltségéről. 
Persze. lehetne rajta segíteni, 
rendbe kéne hozni az alagútat. 

Fázósan húzzuk össze ma
gunkat az igazgató szúk szo
bájában. Az még csak hagy
ján, hogy az én szobámat nem 
lehet fűteni - mondja Tiser 
elvtárs -, de az öltöző is 

ilyen hideg . .l\fi lesz. ha kemé
'llyebbre fordul az idő? Bizony, 
nagyon gyorsan meg kellene 
oldani ezt a problémát is. 

És mégis f elmelegszünk ezen 
a barátságtalan helyen. ami
kor megindul a beszélgetés a 
kultúrotthon munkájáról, ter
veiről. Gazdag műsor várta 
októberben a miskolciakat. 
Gárdonyi Géza „A bor-' című 
háromfelvonásos színműve, a 
,,Budapesti tauasz" című film, 
sportbál, asztalitenisz-ver-
-seny, természettudományi, 
műszaki eloadások és még sok 
más. Nehéz volt az út idáig és 
még nehéz út áll a vezetőség 
előtt. 

ne. 1955 márciusában került 
Tiser elv",árs funkciójába. 
„Fejlett káder va1111, majd te 
rendbehozod a kultúrotthont." 
Ezzel bocsátották útjára. S 
azóta a vezetőség megtartja 
üléseit, és amit tudnak. ki
okoskodnak. Néha kapnak jó 
szempontokat a szakszervezet 
ku ltúrnevelési osztályától, de 
amikor a gyakorlati végrehaj
tásnál nehézségekbe ütköznek, 
senki sem fog.ia meg a kezü
ket. 

Csorba elvtársat „el sem le

hetne zavarni inne,i" - mond
ják tréfásan. A fűtőház he
lyettes vezetője is azon van, 
hogy a kultúraktívák el tudja
nak jutni a próbákra, de a 
legtöbb vezetőt csak akkor lát
ják, ha valami „hivatalos elő
adás" van. 

A vasú ti rendőrség felállí
tása ó'.a több mint egy év 
telt el. Ez az idő alkalmas 
volt arra, hogy a vasúti forga
lom es szállítás kérdéseit, 
eredményeit és nehéz.ségeit ta
nulmányozzuk és megismerjük. 
A vasúti rendőrök ma már a 
maga valóságában látják a 

'em ezt érdemli a tobb ezer vasút viszon •ait, a vasu!asok 
,.a5utas· kultúrhajléka. Első- munkáját, életét és eli6merést 
sorban a területi bizottság és vált ki mindnyájunkból a va,;
a helyi üzemi bizottságok, ut860k zömének h&ies mun
párt- és DISZ-bizottságok se- kája. 

Munkatervük nincs, nem is gítsenek sürgősen a nehézsé- Az elmúlt év tapasztalatai 
kérik tőlük., Már arra sem gek leküzdésében. azonban alkalmasak arra, is, 
emlékeznek, hogy mikor jár- A kultúrotthon vezetősége hogy meglássuk a hibákat és 
tak náluk a területi bizottság- harcoljon jobban a közöny, a a hibák közü1 ki tudjuk emel
tól. Arra sem volt még példa. nemtörődömség ellen. Vezető- ni azoka!, amelyek népgazda
hogy valamelyik pártbizottság ségi ülésen tárgyalják meg, ságunk szempontjából a leg
- a személypályaudvaré, fú- hogy mit tehetnének a fiatal- súlyosabbak. tőházé, vagy a járóműjavftóé ság bevonása, a technika fej- Hosszú hónapokon keresztül - tárgyalta volna a kultúr- Jesztése. a vasutasok ismere- foglalkoztunk a gabona.�zállí-0tth0n munkáját. Ezek az elv- teinek bővítése. szórakoztatá- tásokkal. azzal, hogy társak nem is sejtik, hogy sa érdekében. Hívják meg er- a. ga.bonaküldemények sok-menn)'.i_re mt:gkönnyítené. az ő re a vasút politikai osztályt és szor hiányosan érkeznek munkai1;1kat is, h� � �ul_túr�tt- a területi bizottságot. És nem 

I 
rendeltetési helyükre, hon yaloban a mU\elodes koz- utolsósorban: legyen a kultúr- annak ellenére, hogy az ólompontia lenne. otthonnak munkaten,e, mert zárak sértetlenek. Megállapí-

A szakmai vezetők között I te!v nélkül céltudatos munkát I tottuk, hogy legtöbb esetben a 
akad, aki segíti a munk:it. vegezni nem lehet. feladó állomások dolgozóinak 

Nemcsak raituk múlik 
Biharkeresztes munkájának 

eredményessége. mint a többi 
határállomásoké, elsősorban a 
szomszédos határállomással 
való együttműködéstől függ. 
Episcopia Bihar és Keresztes 
együttműködése példásnak 
mondható. A két állomás veze
tője nem várja meg, míg ösz
szegyúlnek a problémák, ha
nem azonnal megbeszélik a 
tennivalókat. 

Episcopia Bihorban rakmintát 
készítenek, hogy a rakomány
igazítást és az át ra ká.st meg
szün tethessek. A ió kapesola
tot segíti, hogy Fülöp Sándor 
párttitkár a román állomá on 
dolgozik. mint kocsivizsgáló 
laKatos. I:meri mind a két ál
lomá<; nehézségeit, " így a 
párt- és szakszerve7..ettel kar
öltve jobban tud mozg&;ítani 
azok felszámolására. 

Koe2ka Jáno., állomásfőnök 

kell i:épre vámi. Ha ezeken kí
vül Szob a CSD kocsikon pótol
pá a vasúti ólmot. s n�csak 
vámólommal küldené nem egy 
e. etben a vámküldem�nye,ket. 
akkor a biharkere.'zte.siek még 
jobb eredményekkel bü zkél
kedhetnének, s nem kellene 
oi<okat keresni arra. hogy va
ion miért nem kapták meg is
mételten az élüzem jelvényt. 

lelkiismeretlensége, könnyel
műsége. a terményforga!mi 
beoszto!takkal való összeját
szása vezetett a hiányokhoz. 

Az előző évekhez vL-,zonyít
va az Idén csökkent a gabona
dé7..smálások száma. Ez annak 
az ereöménye, hogy javul: a 
dolgozók közötti · felvilágosító 
és ne,·e1őmunka. a szolgálati 
vezetők jobban átérezték fele
lős�égüke!. Különösen a debre
ceni és a misko1ci igazgatóság 
gabona[elvevö állomásain je
lentős a javulás, viszont a 
szegedi igazgatóság állomá
sain - különösen Békés és 
Bác.s-Kiskun megyében - az 
idén i · .ok hiányos gabona
szállítmányt raktak. A hiányok 
oka egyes esetekben kétségte
lenül mérlegelési hiba. leg
több esetben azonban a dolgo
zók mulasztása, gondatlansága, 
könnyelműsége_ 

A gabonaszállí!ások kérdé
sével toYábbra is a legnagyobb 
figyelemmel kell foglalkoz
niok a szolgálati helyek, fő
ként a középállomt\sok veze
tőinek, annyival is inkább. 
mert 

a takarmánygabona. és a. 
napraforgó szállítása. lé
nyegében most kezdödik. 

Az elmúlt évek tapasztalatai 
szerint a 'kukoricából és a nap
raforgóból Zé:n.yegesen nagyobb 
swkott lenni a hiány. mint a 
kenyérgabon.ából. Ennek egyik 
oka az, hogy ezeknek a termé
nyeknek a beszáradási száza
léka nagyobb, mint a búzáé 
vagy a rozsé. Ez azonban ko
rántsem magyarázat a hiá
nyol,ra. Lényegesebb ok, hogy 

ezeket a szállítmányokat 
gondtalanabbul kezelik, mint 
a kenyérgabonát. 

A kukorica és a naprafor
gó küldemények hiánya már 
eddig viszonylag nagyobb, 
mint a kenyérgabona hiánya 
volt. A tapasztalat szerint itt 
is a szegedi igazgat61lág állo
másait illeii a legtöbb panasz. 

A következö hetekben, hó
napokban előtérbe kerül a ku
korica és a napraforgó szál
IM a. Ugy véljük, hogy az a 
javulás, ami kenyérgaboná
ná! kétség�elenül megállapít
ható. továbbra is érződni fog. 
Ehhez azonban 6Zilkségei;, 
hogy a va.sút vezetöi ÉS beosz
tottjai, elsősorban pedig a kö
zépállomások főnökei haté
kony felvilágosító és ellenórzö 
munkával kiküszöböljek azo

kat a tényezőket, amelyek lll
kalmat adhatnak a dézsmálá
sokr.a, a bűnös üzérkedésekre. 

Meg vagyunk győzódve ar
ról, hogy a szolgálati főnökök, 
a dolgozók átérzik annak fon
Loo;ságát, hogy 

a. takarmánygabona. hián7-
talanul érkezzen rendel-

tetési helyére, 
nemcsak azért, mert szolgála
tilag és fegyelmileg felelősek 
érte. hanem elsősorban azért, 
mert ez minden.kinek hazafia.$ 
kötelessége. A vasutas párt
szerveze!eknek, a mozgalmi 
szerveknek a k.övetkeZó idő
szakban állandó fontos felada• 
tuk, hogy erre a köteles..<égre 
figyelmeztei;sék a vasutas dol,, 
gozókat. 

Horváth István 
r. alezredes 

A háború vérzivatara nem 
kímélte a miskolciak kultúr
hajlékát sem. 1950-51-ben 
ideiglenesen helyreállítottá:k, 
azzal, hogy úruis lebontják. 
Es ez a lebontás kísért most is. 
Nem érdemes javítani, csino
sítani. Pedig milyen jó lenne, 
ha legalább a nagytermet egy 
tolóajtóval kettéválasztanák, 
mindjárt akadna hely a mű
szaki körnek, mert a vasuta
sokat nagyon érdekli  a tech
nika. ,.A kazánok karbantar
tása'' című előadást több mint 
300-an hallgatták végig. 

Október 19-én a biharkeresz
tesiek aktívaértekezletre hív
ták meg a román testvéráll<r 
más pártszervezetének, szak
szervezeti és szakmai szervei
nek, valamint a vám- és rend
őrhatóság képviselőit. Az érte
kezleten a román vasutasolk 
november 7 tiszteletére ver
senyre hívták magyar dolgozó
társaikat az előjelentés, a me

� a mozgalmi szervek munká
jának köszönhető nagyrészt, 
hogy Tóth József tg-s tiszt 
Rácz Sándor Yáltókezelő, Ve
nyige József tolatásvezető bri
gádja, Zagyva Balázs forgalmi 
szolgálattevő. a debreceni igaz
gató. ág területén az őszi for
galmi versenyben élenjárnak. 

Gondolatok üdülés közben 

Nemcsak a helyiséggel van 
probléma. A kultúrotthon ve
zetósége sem a mozgalmi szer
vektől, sem a szakmai veze
tőktől nem kapja meg azt a 
segítséget, amit megérdemel-

netrendszerűség szi-gorú betar- Nem min�n a két állomás 
tására. mert bizony a jó ka,p- együttműködésén múHk awn
csolat ellenére e tényezőknél ban. A belsö állomások iaza 
akad: javíu,inivaló. Például Ro- kerekabronccsal. hordrugóm_áma _felol _ az el7gy gyakra� süllyedéssel vagy repedéssel ke.-we e�ik, emiatt a romlo továbbított kocsikkal, rakmin-kuldemeny lemarad az 1759

-
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t · , 1. rakod" k.ad ' l  esről és csak délután kapja an tú 1 a .
.
. al a · a yoz-

meg 'Budapest. zák az állomás iobb mun!káját. 
A mind llWI'Ol!lN1h együtt- Püspőkladány fűtőház késedel

múködés eredménye az is, hogy messége miatt gyakran órákat 

A balaton üdülo · oczárták 
kapu kat, de a map;&sl lti he'ye
ken, köztük Mátraház>in, 6Zá
m dolgo7.ó élvezi az őszi üdü
lés szépségeit. 

Harminc év adat�•ujtése ar
ról beszél, hogy ami!( az cv ha
rom utolsó hónapjában hazánk 
más 1-éis7.ein 350 napruté5es órát 
jegyeztek fel, a Mátraban át--
1\ögosan 423 órán keresztul sü
tött a nap. Itt még a;k i-or is 
számíthatunk napsütésre. ha 
országszerte borús az idő. A 
téli hónapokban pedig - a hó
takaró fényvisszaverő hatása 
révén - magasabb sz átlagos 
hőmérséklet. mint a mélyebben 
ft,kvő helyeke°' 

MEGJEGYZÉSE K EGY KOLLEKTÍV 
B ESZÁMOLÓJÁH OZ 

,, , lMók Mária, a mátészalkai 

SZERZQDES pálya.fenntartási főnökség iro
dakezelője, szabó Sarolta. és 
Koncz Erzsébet pályamunkások 
itt Má!Taházán élvezik a táj 
széµs,égét, ózondús levegőjét, 
napfényét. Máshol zuhog az 
eső de ők és üdülőtárs.:,ik sé
tár� indulnak. A nap sugarai 
a barna és bordó színek szám
talan árnyalatában mutatják a 

tölgyek. gyertyánok, !!Zilek, 
1 

a Ílfyelmességet. de vajQf\ 
rezgőnyárfák pe1·.;o lombsáto- gonriol-e egyikük is arra.: mi. 
rát. A mátrai erdők csodálatos be kerül min.dez az államunk1 
színpompáját még kedvesebbé n4k. 
teszi o.Z őzek. hermeJinek, pe
lek, mókusok jelenléte. 

Egy kis számolás 

Amikor megkapják a dolgo
zók a beutalójegyet, vajon el
gondolkoztatja-e őket a rajta
lévő szöveg: •. Az alla.m a dol
gozók üdiilési költségeinek több 
mint nyolcran száz!llcikát fe
dezi". Bizonyára sokan átsik
lanak e7.en. pedig nem árt„:na 
néhanapján egy k•s számítls. 

Itt Máraházán az üdülők leg
többje c�ak azt látja, hogy 
Sziláqyi Sándor gondnok és 
munkatár�ai m·ndent elkövet
nek azért, hocy a beutaltak 
jól érezzek magu ·at. Wés Sán
dor kertész varázs•zónye�gel 
borítja be az üdülő minden tal
palatnyi helyét. Ilonka. a kony
hafónök pedig izletes ételekkel 
. traktálja" a kedves vendége
ket. Látják a tisztaságot, érzik 

Egy kis számolás . . . Ebben 
az üdü!őben egy eszt,�ndó alatt 
3500 vasutas pihen. A dolgozó 
egy napra nyolc forinttal járu\ 
a költ.«égekhez. E?.zel swmben 
32 forintba kerül ei;-y-egy dol• 
gozó napi ellátása. 

Jó helyre került 

Ki ne emléke:11ne még a fél• 
százalékos önkéntes betegbiz• 
tositási járulék megszüntetésé
re? A rosszmájúak mindjárt 
megkérdezték:  .,vajon hová te
szi mo:t a szakszervezet r.· ti• 
7.enhárom és félmillió forintos 
összeget"'. Hát jó helyre tette! 
Olmilliószázezer forintot az éj
jeli szanatórium, négymilliót a 
péceli betegotthon. ké:miiliót 
pedig a szombathelyi rendelö
intézet építésére fordítottunk. 
Ebből korszet-üsítettük a MAV 
Kórház röntgen- és tücióosztá• 
Jyát, Iétesltettük a debreceni 
rendelőintézetet. 

Tulajdonképpen nem is a 
beszámolóhoz kivánjuk a cún
ben jelzett megjegyzéseket fűz,. 
ni, hanem ahho7„ hogy miért 
futott „helytelen vágányra" a 
MAV Budapesti Magasépítési 
Főnökség üzemi kollektív szer
;z:ódé�ének negyedévi tárgyalá
i,a, 

tapasztalatcserére és a takaré
kossági mozgalomra. A balese
tek száma is kedvezöbben &la
kult, mint az előző negyedév
ben, de a balesetek elleni harc 
továbbra sem szünetelhet egy 
percig sem. Szóvátette végül, 
hogy a szociális normák teljesí
tésében a szakszervezeti bi
zottság nem tud megfelelő 
eredményt elérni, mert az igaz
gatóság nem biztosít keretet a 
laktanyák fenntartá-sára. 

" munkahelyeken ellenőrizze a 
téli felkészülést, a laktanyák, 
S7-ál1áshelyek állapotát, Ta
kácsné elvtársnő pedig amiatt 
tett panaszt, hogy a péceli épí
tésvezetőségné1 nincs megfele
lően biztosítva a dolgozók tisz
tálkodási lehetósége. Teljesen 
hiányoztak a h�szólásokból 
- igaz, hogy a két beszámoló 
is éppen csak érintette - &> 
sport- és kultúrélettel kapcsola
tos észrevételek. Pálinkás Mí
háJy elvtárs, a szakszervezet 
központjának küldöttje, joggal 
hibáztatta ezért az értekezlet 
résztvevőit, s feltette a kérdést : 

Minek köszönhetik a sikert a miskolciak ? Ha valaki azt hinné, h� • 
félszázalékos járulék megszün• 
tetésével talán megállnak 
egész!'égügyi létesítményeink, 
tévedne. Pártunk és konnft. 
nyunk például mintegy 22 mil• 
lió forintot fordít ..- budakeszi 
vasutas tüdöszanatórium épí• 
tésére. 

Pálmai István. elvtárs, a fó,
nökség vezetője rövid, de jól 
összefogott beszámolót tm-tott 
arról, hogyan teljesít.ette a fő
nökség az üzem alkotmányá
ban vállalt kötelezettségeit. 
Megtudtuk a beszámolóból, 
hogy a vállalat 107,7 százalék
ra teljesítette negyedé"i tervét, 
az é,üzem cím elnyeréséért f<r 
lYó verseny sikert hooott, a 
termelési értéktényezók emel
kedtek, az anyagköltség csök
kent. ;,, szakmai továbbkéJr 
res állandó, a téli elökészille
teket a szálláshelyeken megtet
ték, a munkaruha ellátásban 
javulás mutatkozik. 

Utalt a beszámoló arra is, 
hogy a gépek kihasználásában 
nem sikerült kedvező eredmé
nyeket elérni. a felelősségre
vonás ö- selejtes munkáért 
még laza, a munkafegyelem 
nem elég szilárd, az igawlat
lan mulasztások száma vi
.szonylag magas. 

Szentes, elvtárs, a szakszer
vezeti bi7,0ltság elnöke szintén 
rövid. tartalm..s beszámolót 
tartott. l\lint mondotta, a SZOT 
VII. telje,; ülésének határomta 
óta az úiítómoz«alom kiterjedt, 
annak ellenére. hogy az újító
kör tevékenysége nagyon gyen
ge és hogy az igazgr.tóságon 
hosszadalmas az újítási ja
vaslutok elbírálása. A munka
módszerátadás szintén hozott 
eredményeket egyes munkahe
lyeken, főként a kelenföldi épí
ténrezetóségnél. awnban a 
SZ-='unai vezetőségnek és a 
szakszerve,,..etnek sokkal na-
11Yobb i:ondot kell :torditama a 

,,Helytelen v6g6nyra" 
futott vita 

Ezután következett volna a a kutúrcsoport felkeresi-e a 
kollektív szerződés teljesítésé- külső munkahelyeket és a 
nek a megvitatása, azonban a szakszervezet gondoskodik-e a 
vitában résztvevő tíz elvtárs dolgozók kulturális és sport
közül legalább nyolc olyan kér- igényeinek kielégítéséről. A 

déseket érintett. amelyek ln- kérdésre o.Z értekezlet résztve
kább termelési értekezlet elé vői egyhangú „nem"-mel vá!a
kivánkoztak volna. Ilyen ér- szol tak. 
telemben helyesek is voltak a A Magasépítés, Fónökség 
hozzászólások, kétségtelenül kollektív szerződésének ne
!ontoo probléma a gépek jobb gyedévi beszámoló ülésén a 
kihrnználása., illetve a gyakorl dolgozók képviseletében meg
gépállások, a hosszadalmas jelent üzemi biwttsági elnö
gépjavítások kérdése, valamint kök. párttitkárok, élenjáró dol
a szerszámok kedvezőtlen ál'a- gozók, építésvezetők nem él
pota, amire 'Loyko elvtárs hivta tek megfelelően a kollektív 
fel a figyelmet és amivel utána szerződésben biztosított jogaik
még három felszólaló foglalko- kal. Nem juttatták érvényre a 
zott. Közelebb került az érte- társadalmi e!lenőrz.ést, nem 
kezlet tárgykélTéhez Mad.atras tárták fel munkahelyeik szo
elvtárs. aki a munkaverseny- ciális helyzetét. nem adtak 
ről szólva kijelentette. hogy a hangot a dolgozók kivánság&.i
munkavezetök nem tekintik nak, nem birálták sem a szak
eléggé szívügyüknek a ver-- vezetést, sem a mozgalmi szer
senyügyeket, valamint Mányo- veket, így nem ill járulhattak 
ki elvtáTS, aki azt tette szóvá, hozzá ahhoz, hogy a vállalat 
hogy a váJlalat legtöbb,;zör vezetősége, párt- és szakszer
ké,őn, az utolsó pillanr.tban vezeti bizottsága lépéseket te
kapja meg az igazgatóságtól gyen a dolgozók munka- és 
a terveket. szociális körülményeinek to-

A dolgozók szociális problé- vább! jr.vításáért. Minden üzem 
máival, aminek pedig szinte kollekt!v szerződése csak akkor 
az egész értekezlet gerincének tudja betölteni rendkívüii fon
kellett volna ]ennie, mindössze tos szerepét, ha az üzem veze
két hozzászóló foglal!kozott. 

l 
tősége és minden dolgozója. va

Köves elvtárs arra k� a lóban az üzem alkot-má1lflá.nak 
�ti biaottsáll(>t, hoQ h1kmti, 

Naro, az örömük Miskolc 
személypályaudvar dolgozói
nak: ebben az évben rn:r:rm.ad

szor bizonyították be jó mun
kájukkal, hogy méltók az él
üzem cúnre. M inek k&-zönhe
tik a miskolci dolgozók, hogy 
haiimadswr is el.nyerték az él
üzem címet? Nagy része van 
ebben annak, h<>J!Y a vonatve
zetök az l!ndulóáhlomásokon 
mindig megbeszélik a tolatás
vezetőkkel, hogy a vonatban a 
kOC6ik miként vannak állo
mási sorrendben ÖS6ZeáUítva. 
A vonatvezető természetesen 
tudomására hozza ezt a vonat
kísérő személyzetnek is. A ko
csirendezők és a forgalmi 
szolgálattevők swlgálatát vétel 
előtt mindiJ;t megbeszélik a 
forgalom lebonyolítását. !gy 
tudtuk elérni. hogy a menet
rendszerinti közlekedés 108. az 
átlagos terhelés 107, a fajla-
11:06 kocsimozgatást 104 száza
lékra., a kocsitartózkodást 115, 
a rakodási időt a leadásnál 
105. a feladásnál 119. a kocsi
kihasználást 104 százalékra 
teljesítettük. Hozzájárult még 
eredményeikhez a csurgatásos 
tolatás és az &szekapesolt 
mo�alom széleskörű alkalma
zása. Bevált módszer még az 
egyes turok közötti állandó 
párosverseny és az eredmé
nyek naponkénti tudatosítása 
(Kovács Gyula zeveléból.) 

Az együttm.ű,lcödésból kivet
ték a részüket a fút&ház dol
gozói is. m� is lett a jutalma, 
ÍISmételten elnyerték az él
üzem címet. Szént.ervüket 108,7. 
időszak0& mozdony;iavítási 

tervüket 105.2, százelegytonna
kilométer tervüket 105,4, faiJa_ 
/!OS önköl t:;égi tervüket 105, 
kocsiJavítási tervüket 122 3 
százalékra tel:iesitették. A 
mozdony !iókmühelyben leg
nagyobbrészt fiatalok dolgoz
nak, akilk nem maradnak le az 
idősebbektől Szabó Zoltán és 
DISZ-brigádia szeptemberben 
né..ltY idŐ6Zakos javítá!,t vállalt 
és hat időszakos javítást vég
zett el jómi:nöséiti munkával. 
(Cserháti Ferenc let.'eléból.) 

Néhanapján elkel egy ki9 
számolái-, mert túlságosan ter• 
mészetesenek tartjuk azt a vál
tozást, ami nem is olyan régen, 
még valamennyiünk számára 
elérhetetlennek tűnt. 

Sz. L 

Vágány bemérés 
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a Budapest-Nyugati pályafenntartási fönökst'� dolgozój<l végzi 1 
vágánybemérést. 

(Kováca Géae telvJ 
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A harmadik negyedév élüzemei \'ITA 

Mi  lehetne _mél�óbb ju_ta�om

l 

Jó�sefvár�, Nyíregyháza, Szek
,. Na.gy Oktoberi Szocwlista szard, Satoraljaujhely Pálya
Forradalom ünnepére azoknak, feili!l.tartási Főnökség, Buda
aki� ennek __ a __ tört�nelmi for- pesti Vasútépítési Főnökség, 
dulolll;k _ko�onhetik szabad, Épületelemgyártó Főnökség. 
munkas eletuket, mi:it az é"t- Távközlő- és biztosít6beren
tizem cím. Harmadik 111egyed- dezési szolgálat: Pécsi TBKE, 
évi jó_ munkája_jutalmaként 54 II. Szerelésvezetóség Szeged. 
vasuti szolgálati hely nyerte el Műhelyi szolgálat: Szolnoki 
az élüzem címet, jeléül annak, Járóműjavító, Szombathelyi 
hogy a magyar vasutasok élni Járóműjavító, Északi Járómü
tudnak a Nagy Október öréilk- javító. 

és pénzjutalommal kitüntetett Miért kell szervezett doluozónak lenni ? 
szolgála.ti helyek: 0 

i;égével : a szabad munka dicsö- Szertári szolgálat: Budapest-
i;égével. Keleti sz.erlár, Szombathely 

A harmadik negyedév élüze- szertár. 
mei a következők: Egyéb vállalatdk: Fatelitó 

A miniszter és a szakszerve- ÜV, Felépítményi Vasa,yag
,:et központi vezet-őségének javító ŰV, Utasellátó űV. 
r;ászlajával kitüntetett szolgá- V ezérigall:galói elismeréssel 
lati helyek: 

Allomási szolgá.iat: Erdő- Érdeklődésse1 kísérem la-
telek, Vaja-Rohod állomás. punk h&Sábjain a szervezett
Vontatási �zolgá.lat: Szeged ség kérdéséről folyó vitát, s 
Jdsvasuti fűtőház, Makó motor- különösen a legutóbbi hozzá
szín. Szertári szolgálat: Cin- szólás minden problémájával kota, Komló, Vágóhíd, Pécs
bánya-rendezó, Sátoraljaujhely egyetértek. Még azzal is, hogy 

szertáir. - bár én is mint OB-elnök 
üdvözlet az új élüzemeknek! írom -�eket a so:okat - sok

Példájuk buzdítsa fokozott kal tobb egyszeru szakszerve
munkára azokat a szolgálati zeti tagn:3-k kellene megszól-al
helyeket amelyek ezúttal nem ma a VLtában, de azt hiszem, az 
szerepel�ek a díszes névsor-

1 

ellen sem merülne fel kifogás, 
ban, de hazaszeretetük, munka- ha egyéb szaks,zervezeti funk
erejük, lelkes versenylendüle- ciókat viseló elvtársak is bele
tülc révén legközelebb ott le- kapcsolódnának a vitába. Hol 
hetnek az élenjárók között. , vannak például a bizalmiak, a 

Állomási szolgálat: Békés
csaba, Miskolc személypálya
udvar, Záhony. No:rma:rendezés uián 

Vontatási szolgálat: Békés
csaba fütóház, Budapest Nyu
gati Műszaki Kocsis,zolgálati 
Főnökség. 

a Dehre�enÍ Já:rómíÍjavÍióhan 

Kereskedelmi szol..gálat: Deb
;receni Rakodási Főnökség. 

Pályaépítő és pályafenntar
tási szolgálat: Gyöngyösi Ki
térögyártó ÜV. 

Táv köz ló- és bfatositóbe ren
dezési szolgálat: Debreceni 
:rBI<E. 

Műhelyi szolgálat: Miskolci 
Járóműjavító ÜV. 

tlüzemcímmel és pénzjuta
lommal kitüntetett szolgála.ti 
helyek: 

Allomás,i szolgálat: Szombat
hely, Zalaegerszeg, Kisku'.1-
halas, Gyöngyös, Miskolc
repülöté.r. Gyékénres, Debre
cen-vásártér, Somogyszob, Uzsa 
állomás. 

Vontatá<i szolgálat: Nagy
kanizsa, Rákos, Miskolc, Máté-
57.,alka, Vésztő, Sztálinváros, 
Záj)ony fűtőház, Budapest
Keleti Műszaki Kocsiszolgálati 
Főnökség. 

Kereskedelmi szolgálat: Nyír
egyhálii Rakodási Főnökség. 
Budapes.ti Rakodási Főnökség. 

Negyedév telt el a normareU,
dezés óta. elegendő idő ahhoz, 
hogy megvizsgáljuk, mint vál
tak be az új normák, nőtt-e a 
termelés, hogyan alakult a dol

gozók teljesítménye, keresete. 
Utunk a Debreceni Járómü.

jav-ítóba vezetett, hogy felele
tet kapjunk ezekre a kérdések-
re. 

A járómújavítókban általá
ban kismértékű volt a norma
rendezks. Debrecenben csupán 
0,75 százalékkal csökkent a 
béralap. Az üzemi mo;,igalmi 
szervek és a vállalatvezetés 
annak idején jól készítették 
elő a rendezést: megértették a 
dolgoz.ókkal, hogy a technikai 
adottságok és a munkaidő 
jobb kihasználásával könnyen 
kiegyenlíthetik azt a különbsé
get, amit a norma.szigorítás a 
teljesítmények csökkenésében 
esetleg okoz. 

lU it tesz 
a fejlett technika 

Pályaépítő és pályafennta.r- Csiki Lajos elvtárs a moz· 
tási szolgálat: Pécs, Budapest- donyosztály külsős művezetője, 

Harc a túlsúlyért ? 
Az őszi forgalom sikere I órakor, egy poggyász és két 

nagymértékben a túlsúly°'> teherkocsival. összesen 53 ton
vonatoktól függ. Ezért harcol- nával Taksonyig. Taksonytól 
nak a ferencvárosi fűtőház 192 tonnára „emelkedett" a 
mozdonyvezetői is a túlsú- terhelés. Kunszentmiklóson a 
lyért. De sokszor előfordul, szolgálattevő felhívta a me
hogy hiába vállalják a; túl- netirányítót, közölte vele, hogy 
súlyt, nem kapnak túlsúlyos csak két kocsija van. ennek 
vonatot. Október 23-án pél- ellenére mégis bevezették a 
dául a 424-056-os számú gép- vonatot 981 számmal. Ezen az 
pel Joó András mozdonyveze- úton egy 424-es gép összesen 
tó és brigádja a 982-es számú 260 százelegytonnát továbbí
vonatot továbbította. Kilenc tott 26 szolgála.ti óra alatt, mi
órakor jelentkezett a forga- közben 112 kilométert tett 
lomnál, 11 órakor indították meg. 
782 tonnás vonattal. Délegy- Lehet így túlsúlyos mozgal-
házára érkezett 15.38 órakor, mat csinálni? 
itt a vonat súlya 192 tonna Kulicskó La.jos. 
lett. Kunszentmiklósról forda- agit.-prop. titkár 
vonatjával indult vissza 18.52 Ferencvárosi fütöház 

A tapasztalatcsere tanulságai 

akinek reszortjába a burkolat, 
a füstszekll'ény és a hamuláda 
lakatos munkák tartoznak, így 
beszél erről: 

- Éppen az első félévben 
több olyan újítást vezettünk be 
az osztályon, amelyek jelentős 
mértékben megkönnyítették, 
meggyorsították a munkát. 
Ilyen volt Fekete Lászlónak, a 
VIII. osztályi szerszámgép-mű
hely művezetójének karimapl!-
1"emező gépe. Azelólt kézi erő
vel végeztük a peremezést, a 
dolog termésrzetéböl folyóan 
lassan és pontatlanul. Fekete 
elvtárs ötletes gépe gyorsan 
dolgozik és jobbmin&égű 
munkát végez. Mihállca elvtárs 
és társainak. az ú.iítócsoport 
műszaki beosztottjainak. Tezgő
ollója a lemezvágást tette gyor
sabbá mintegy 30 százalé'kkal 
A rádiuszmarók és folariarók 
gépesítése szintén gyorsabb, 
pontosabb munkát eredménye
zett. Legújabban Végh Béla, a 
szerszámműhely lakatosa aján
dékozott meg bennünket hasz-• 
nos újítással, ami meglcönnyíti 
és nieggyorsítja a lemezvágá.st. 
A lemezvágó ollót úgy módosí· 
totta, hogy amfg azelőtt két 
dolgozó legfeljebb 2 milliméte
res !.emezt tudott vele elvág
ni. most egy ember 5 mi!límé
teres lemezt is könnyen átvág. 

- Ezek és több más újítás 
alkalmazása éppen a harmadik 
negyedévben kezdte éreztetni 
igazán jótékony hatását. A 
dolgozók rövidebb idő alatt 
több munkát tudtak elvégezni 
az ú.i ítások révén, s ez is hozzá
járult. hogy nagyobb nehézség, 
lényegesebb termelési kiesés 

"és keresetcsökkenés nélkül 
tudtak áttérni az új normákra. 

Jó szervez�s : 
nagyobb íeljesíí1nén,: 

ebben. Azelőtt rendetlenül 
kapták a munkautalványokat, 
emiatt a munkafelvétel nem 
volt tökéletes és rendszet.'telen
né váltak. összekeveredtek az 
egyes munkafolyamatok. Sok 
drága perc ment így veszendő
be. A nonnarendezés óta előre 
megkapják az utalványokat, 
pontosan tudnak tájékozódni. 
mik az elvégzendő feladatok. 
Ilyen kfü'ülmények között a se
gédmunikálatokat, a kovács-
munkát, a hegesztést egyhu
zamban előre elvégzik, és ami
kor minden kész, zökkenő nél
kül áttérhetnek a 52erelésre. 
Sok időt nyernek így. Legéke
sebb bizonyítéka ennek, hogy a 
Görög-brigád jelenleg m.u- jö
vő havi tervén dolgozik. Jú
liusban fejenként átlag 24 f<r
rin t csökkenéssel járt náLuk az 
új norma bevezetése. augusz
tusban azonban már jelentke
zett a jó szervezés hatása. ke

resetük nőtt, s azóta meg is 
tetéződött. Szeptembe1i telje
sítményük 131,7 százalék volt. 
El is nyerte a kiváló dolgozó
jelvényt a brigád mind. a ki
lenc tagja. 

Hasonlóképp kedvezően ala
kult a helyzet az asztalos a 
rúgókovács, a kocsiszekrény
lakato& és az újkocsi gyártási 
szalnnánál. Persze van olyan 
szakma is, amelynél egyelőre 
nem dicsekedhetnek a termelés 
növekedésével. A festők és fé
nyezők érzik leginkább az átla
gos teljesítmények csökkené
sét, de ók sem annyira a nor
maszigoritás miatt. hanem an
nak következtében. hogy nem 
kapott az üzem javításra olyan 
kocsikat. amilyenekkel a fé
nyezőket foglalkoztatni tudta 
volna létszámuknak meg:fele
lően. Igy � dolgozók kénytele
nek voltak'. alacsonyabb kate
góriájú munkát vége?.nl. 

Végeredményben megállapít
hatjuk: a narmarendezés ked
vezóen befolyásolta az üzem 
termelékenységének és önköUr 
ségének alakulá8át. 

műhelyb<'Zottsági elnökök, a lési és érdekvédelmi s,,erepé. 
munkavédelmi megbízottak, a vel. A szakszervezeteknelt poli. 
társadalombiztosítási küldöt- tikailag és szakmailag egyarátJt 
tek, a kultúrfele'ósök és r., töb- á'landóan nevelnfök kell tag. 
biek? Az ő monda.nivalójuk ságukat. Nevelómunkájukkal 
nagyon -sok hasznos, új gando- betöltik azt a fontos szerepü. 
lattal gazdagítaná a vitát, vi- ket is, hogy a dolgozókat meg„ 
lágltaná meg minden oldaláról tanítják a vezetésre, megfelelői 
a kérdést. jólképzett kádereket adnak a 

A magam részéról azt sze- szakvonalnak és a mozgalmi 
retném hozzáfűzni r. vitához, szervekne_k. 
hogy a mindennapi szakszerve
zeti munkát a dolgozók több
nyire az érdekvédelmen, a szo
ciális juttatásokon keresztül 
mérlegelik. Pedig a szakszerve
zetnek lényegében három fó 
feladata van: a termelő munka 
segítése, a nevelés és az érdek
védelem. A dolgozók szempont
jából egyáltr.lán nem lehet 
közömbös, hogy szakszerveze
tük, üzemi bizottságuk egyfor
ma súllyal foglalkozik-e mind
három feladatkörével. És ah
hoz, hogy a szaks-zervezet a 
legjobb eredménnyel tudja be
tölteni feladatát, erőre a 

szervezettség ere jé re van szűk
sége. 

Véleményem szerint az eddi
ginél jobb felvilágosító munká
val kell megismertetni a dol
gozókr.t a szakszervezet neve-

A szakszervezet a szocializ
mus építése idején is fontos 
munkát végez. mint érdekvé
delmi szerv harcol az állami 
feladatok végrehajtásáért, be
leszól a törvények, rendeletek 
alkotá-sába. amelyek megswb
ják a polgozók jogait, de ugyan
így k1:itelességeit is. Mindezek
ből az tűnik ki, hogy a szak· 
szervezet nem öncélú. A dol• 
gozóknak igen nagy szükségük 
van arra, hogy egységesen tud
janak harcolni a szoci.ó.,Jizmus 
építéséért. A szakszervezet a 
párt irá111yítása mellett vezeti 
a dolgozókat ebben a harcban 
és ugyanakkor küzd a dolgo
zók a;nyagi, kulturális felemel• 
kedéséért is. 

Finta Kálmán, 
OB-elnök, Szeged fűtöháai 

Négy évtizede munkában 

---------�-----<K_o_v_á_c_s_Géza felv.) 

Öt új DISZ-brigád 
A hatvani pá"yafenntartási 

főnökségnél a napokban öt 
DISZ-brigád alakult. Az uJ 
brigádok nagy lendülettel lát
tak munkáb,oz és máris szép 
eredményeket értek el. Az l-es 
pályamesteri szakaszon dolgo
zó Petőfi DISZ-brigád ver
senyre hívta a főnökség többi 
DISZ-brigádjait, a hatvanit, a 
salgótarjánit, a nagybátonyit 
és a kisterenyeít. 

A brigádok vállalták, hogy 
a Nagy Októberi Szocialista 
forradalom tiszteletére, az őszi 
és a téli forgalom sikere ér-

dekében 1956. május 1-ig el
nyerik a sztahanovista okleve� 
let. Megfogadták a fiatalok, 
hogy rendszeresen eljárnak 11 
forgalmi szakoktatásra és egy
ségesen résztvesznek a tovább
képző szakmunkás tanfolya,. 
mon. Az októberi forradalom 
évfordulója alkalmából műso
ros esttel egybekötött zászló
avatási ünnepséget - tartanak, 
melyre meghívják az idősebb 
dolgozókat is. 

· Kuthl József 
Hatvan, Pályafenntar!ási Fő

nökség 
Budapest-Ferencváros állo

más dolgozói nemrégen ta
pasztalatcserén voltak Mis
ko[c és Debrecen állomáson. 
Három napos látogatásunk 
sok haszonnal járt. Mis,kol
con a fegyelem, a 1"end és a 
tisztaság az, ami1"ől példát ve
hetünk. A debreceniektől szin
tén tanulhatunk Allomásun
kon a munkafegyelmen, a ren
den és a tisztaságon feltétle
nül javítanunk kell. Érzik ezt 
1 do1gozók is. 

laki igazolatlanul elmarad a 
szolgálatból, vagy más fegyel
mezetlenséget követ el. A bri
gád féltékenyen vigyáz jó 
hírnevére. A kollektíva kikö-

Aradi Gyula elvtárs, a bur
kolatos lakatos-brigád tagja 
készséggel igazolja a művezető 
szavait. A nonnarendez.és előtt 
120-122 volt a százaléka. Jú
l iusban, az új norma első hó
napjában 118 százalékra osök
kent, augusztusban azonban 
ismét 122 vo1t, a szeptembert 
pedig 123 százalékkal zárta.. 

Tevékenyebb üzemi bizottságot akarnak választani 

Amikor a Miskolcon é6 
Debrecenben járt elvtársak az 
oktatáson beszámoltak tár
saiknak a látottakról, meg
jegyezték, hogy a miskolci 
dolgozók rendes, tiszta egyen
ruhában járnak szolgálatba, 
feletteseiket fegyelmezetten 
köszöntik. a sarl.16ok tisztán 
tartják munkahelyüket, hogy 
a baleseti veszélyt kiküszö
böljék. A gur(tón :nem fordul 
elő, hogy a saruállító mu
lasztása miatt a gurításban 
kiesés legyen. Vita nincs, 
amit az előmunkás elrendel, 
fegyelmezetten, azonnal vég
-rehajtják. A munkafolyama
tok megszervezése jó, 

a. tartalékoknál nincs idő-
kiesés, 

a rendezési jegyzékkészítók és 
kocsifelírók képzettek, jól 
végzik munkájukat. helytelen 
megírás miatt félreguritás 
nem fordul elő. 

Nagy figyelemmel hallgat
ták doigozóink Békési kocsi• 
mestert, aki elmondotta, mi
lYen módszert követnek a 
miskolciak a fegyelmezésnél. 
Náluk nem a megrovás a leg
nagyobb büntetés azért, ha va-

zösiti a fegyelernsérwt, ha is- A hamuláda javító és srereló mételten fegyelmezetlenséget Görög-brigád, amelynek tagjai - Mikor lesznek a szakszerkövet el. Csak akkor fogad- kettő kivételével csupa fiata- veuti választá.ok? - kérdezják vissza, ha meggyőződtek !ok, munkájuk jobb megszerve- zük Karcag állomáson de 
;�if���-

gy magatartása meg- zésével érték el. hogy teljesít- hiába várunk. hogy feli�gyez-

A debreceni elvtársak el-
mén1(iik 11-1:m esett, ker�tü.k I hessük a választ. .,Mikor is?" 
nem lett kisebb. Az adminiszt- - .,úgy tudjuk, 10-én." -mondották, hogy eleinte vo- ratív vezetés is segítette ökel „Pintér mama még 11em nakodtak a csurgatásos tola- mondta." tási módszertől, de hamar _ Pintér mama? megszerették és ma már jó 

eredménnyel alkalmazzák. Merre jár - Igen. PintéT Ferencné. ű 
Erro"' magunk is· mee:gyo"zód- • l ki . 11• , a mi üzemi bizottsági elnö-,, - a moz„ao ·a om · a 1las k"" k ·11 tv tünk. Mind Miskolcon, mind un· , 1 e e nem is csak a 
D b be • 1 · t 1 h miénk, mert hozzá tartozik a e recen n ugy at u e, ogy Az Országos Béketanács, a pályafenntartási szakasz és a 

a guritón még idegenked- TTIT és a Vasútpolitikai Fó- szomszédos Ap<ivára állomás 
nek a sarulevevő pálca és osztály rendezésében - mint is. 
a kocsltová.bbinditó ék megírtuk - mozgó atomkiál-

használatától, lítás járja az országot. Az 
akárcsak nálunk, jól lehet alábbi�b:11; kö�öljük1 hogy az 
ezek alkalmazása a sarus atomk1a1Iitas mikor es hol te
munkáját megkönnyíti. kinthető meg.- November 7-én 

A legfőbb tanulság, amit és . 8-án Karcagon, 91n �s 
dolgozóink a háromnapos ta-

1 
lll-�n �z'?lnoko_n, 11_-en es 

pasztalatcsereból leszűrtek, 12_-e:1 Bekescsa.ban, 1�-an O1·os
hogy a fegyelmet állomásun- hazan, 14-én Mezoh;gyese;', 
kon meg lcell szilárdítani. El- 15;-én �ako7!, 16-án es � 7-e_n 
határozták, hogy neveló mun- Ho�mezovásarhelyen, _18-an _es 
káva! igyekeznek ezt elérni. 19-en Szegeden, 20-an K1s
Megfogadták, hogy munkahe- ku71;félegyházán,_ 21-én � 
lyükön rendet tisztaságot te- 22-en Kecskemeten, 23-án es 
remtenek. V�rga III. Ferenc 24-én Cegléden, 25-én Tata
kocsimester és Vágó II. János bányán, 26-án és 27-én Komá
saruelómunkás vállalta, hogy romban, 28-án, 29-én és 30-án 
brigádjuk sokkal gondosabban Győrött tartózkodik majd a 
és pontosabban dolgozik ez- vasúti kocsikra szerelt kiállí
után, szorosabban együttmű- tás. 
ködt.:: a mozdonyszemélyzettel. A mozgó atomkiállítás de-

Kárpáti Péter cemberben is folytatja ország-
oktatótiszt, járó útját, decemberi állomás-

Budapest-Ferencváros helyeiről később adunk tájé-
állomás koztatót. 

Nem csa/6dtak 
az asszony ÜB-elnökben 
,.A mi VB-elnökünk . . .  " -

„Piniér ma.ma . . .  " - Ezekből 
a szavakból arra következte
tünk - és mint a későbbi be· 
szélgetésekbóI is kiderült. he
lyesen -, hoinr Pintér Ferenc
nét szeretik a dolgozók. De 
ugyanakkor az is gyanúsan ki
csendült a beszélgetésekböl. 
hogy öt tekintik egyszemé!yben 
az. egész üzemi bizottságnak. 
Ha valaki arról beszél az állo
más dolgozói közül. hogy se
gélykérési ügyét gyorsan, ked
v�öen elintézték. nem azt 
mll'nd.ia. hogy az ŰB gyors, jó 
munkál végzett, hanem azt, 
ho;ay .. hála Pinté,- mamának. 
o:1orsan ment az ügy". 

- Mióta a vasútnál dolgo-

a karcagiak 
zom. 1949 óta, mindig viseltem I keresték már fel azzal. hogy 
valamilyen szakszervezeti I segíteni szeretnének neki. Ifjú 
funkciót - mondja Pintérné Rácz István bizalmi, a pálya• 
elvtársnő. - Négy éve vagyok fenntartástól külön megj)iza• 
ÜB-elook. Bizony, amikor elő- tást kért a választások elő
ször megválasztottak, voltak készítésében. De azzal is segí
olyanok, akik nem a legna- teni akarják_ hogy olyan elv· 
gyobb bizalommal nézték. hogy társakat javasolnak az üzemi 
asszony lett űB-el:nök. Azt bizottságba. akikre lehet szá. 
hitték, egyszerű takarítónő lé- n;iíta:ni. Baráth MiMly elvtár
temre nem tudom majd elég sat például, aki jelenleg bizal
eréllyel képviselni az érdekei• mi. a legjobb népnevelők egyi
ket. ke és szakvonalon. mint váltó• 

Nos a 130 szervezett. do1aozó kezelő is a legjobbak közé tar
azóta · sokszc,r meggyőződött t�zik, m�Kövesi Já'!'-°8 V?nat
arról. hogy Pintérné négy év lns�rőt. DartcsoportbJ.Zalm.it. É9 
alatt egyszer sem volt méltat· a Jelenlegi üzemi bizottság 
1an a dolgozók bizalmára. Vi- legaktívabb tagjait: H. Tóth 
szont a dolgozóknak azt is Pál termelési és Guly4s Sán· 
észre kellett venniök.. hogy dorné kultúrmegbizottat. 
alig kapott segítséget az üzemi Ugyanakkor azonban lemérik 
bizottság tőbbi tagjától s az a dolgozók azt is. hogy kit nem 
utóbbi időben. mióta a párt- akarnak viszontlátni az úi üze. 
szervezet titkára iskolán van. a mi bizottságban. A népszerűt• 
pártszervezettől sem. A deb- lenség pálmáját a jelek szerint 
receni területi bizottság is job- Czinege Lajos gazdasági meg
bára csak telefonon keres kap- bízott viszi majd el a vezető• 
csolatol Karcai?gal. úgy, hogy a ségválasztáson. aki 24/48-as 
választások előtt is tulajdon- szolgálati beosztása mellett so-
képpen csak Pintérné jelenti az ha .. nem ér rá" a bizalmiak• 
üzemi bizottságot. Végül is ki- kal. bélyegelszámolásokkal fog• 
derült. hogy 10-én a bizalmi, lal.kozni. 
J6-án pedig a vezetőség- A karcagiak úgy készülnek a 
választ.ru;a-a kerül sar. vezetőségválasztásra, hogy az 

újjáválaszt-:>tt üzemi bizottság
Akikre lehet szómítani 

I 
ba olyanok kerüljenek. akik az 
ó érdekeiket a legjobban kép

Abbar;i is a dolgozók szere- viselik s az eddiginél lényege
tete, bizalma mutatkozik meg 

I 
sen jobban megosztják a mun• 

Pintérné iránt, hogy sokan kát „Pintér mamával", 
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Szombathely Járómüjavító vezet 
a DISZ KV t'á ndorzászlajáért folyó versenyben 

A DIS�-szervezetek .�özött) 
1 

get ,yújtson a mezőgazdaság
i 

növelni az újítómozgalom -t.él�edes, .. a .. DISZ kozponti �t:onálásához. Kiskunhauis eredményességét. Domb6várott �006ég yoros vándorzász!a- iutoháznál is a DISZ órjára- a DISZ-szervezet legfontosabb jáért folyo verseny szeptem- tok munkáját' kell fokozni és feladata a tagtoborzás berben tovább fokozódo�t. 
�k kis különbségek döntöt- A komszomolist6k ajándékaiért fo/y6 verseny ték el, hogy egy-egy szerve-- • 
rzet hányadik helyre került. szeptembert eredményei 

A budapesti igazgatóságon Az állomási forgalmi DISZ között első a La,d!er Járómű-elsó az P:szaki Járóműjavító, brigádok között első Komló ja:'ító, Botka János brigádja, 
második a Budapesti Vas- állomás Petőfi DISZ brigád;a masodik az 11:szaki Járómü
lltn:11<1.gjavf.tó, harmadik Buda- 110.7 százalékos átlagte]jesít- javító Pókai István brigádja 
pest-Józsefváro& Pályafenntar- ménnyel. 179, illetve 177 százalékos ered-
·tá.&. A fűtőházi utazó DISZ-bri- ménnyel. 

Miskolc lgazgat-Oságon szep
temberben is megtar!otta ve
zető helyét a sátoraljaújhelyi 
pál11afenntartási főnökség, 
második Diósgyőr fűtőház, har
;madik Miskolc személypálya
,idvar. 

A péc I igazgatóságon 
Dombóvár fűtőház áll az első 
helyen, második Komló állo
,nás, harmadik Kurd-Csibrák 
epítésvezet<i5ég. 

gádok között Kiskunhalas A pályafenntartási DISZ
fűtóháztól Retek Sándor ifi brigádok között a sátoraljamozdonyvezető és brigádja 111  ujhelyi pft. Petőfi DISZ-bri
százalékos átlagteljesítménnyel gád;a az első 143 százalékos jár az élen, második Dombóvár eredménnyel, második a ferencfütőházból Horváth Sándor ifi várOSi pályaíenntartál:nál Bamozd??:i:v�tó -� b_rl:gá?ja. l logh .-ózsef brigádja 124 száza-A Ja.romuJav,to ii1br1gádok lékoo teljesítménnyel: 

Versenyben 

- Egyiptom ré�zére elkészült 
az egyik e5ehs71ová:k izyárban 
az ismailiai csatornát átszelő 
102 méter h06Szú vasúti híd. 

- A pécsi igazgatóság veze
tője, mint elsőfokú fegyelmi 
hatóság, Pécs állomás létszá
mába tat1-07..Ó Tóth Károly 
szenödéses üzem; dolgozót el

bocsátásával, Ambrusics András 
főkalauzt pedig III. 15-tól a 
III. 16-ba való besorolással 
büntette, mert tolatás közben 
a munkavédelmi óvórendsza
bályokat nem tartották be. a 
kapcsolt tolómozdonyt ismételt 
fizyelmeztetés ellenére is me
netközben akasztották le. 

- Dihocsivnij: Nászutazás 
című vígjátékát mutatta be 
október 29-én és 30-án a fe
rencvárosi November 7 kultúr
otthon színját."Zá csoportja Az 
előadást november 5-én Fe
rencvárosban. 19-én az 11:szak..i 
Járóműjavító kutúrotthoná
ban megismétlik. 

- ötnapos túrán vettek részt 
a Bükkben a Várpalotai Tö
rekvés természetjár1i. Két na
pot töltöttek a bánkúti mene
dékház környékén. majd Lilla
füreden keresztül tér1"k haza. 

- A peresztegi m-t segítik 
a GYSEV igazgatóság dolgo
zói. A patronázs-mo?,galom ke
retében a soproni vasutas 
énekkar október 29-én jól sike
rült műsorral szórakoztatta a 
tsz tagjait. 

- Uj kultúrvárótennd kap 
a Keleti pályaudvar. Felújítják 
az ország többi kultúrváróter
meit is. 

- Oklevéllel tüntette ki a 
Népművelési intézet a ceglédi 
vasutas énekkar legrégibb tag
jait. 

- A második ötéves tervben 
újabb vonalakat villamosíta

nak a Csehszlovák Köztár
saságban. Ezzel évente egy
millió tonna szenet takaríta
nak: meg, 

RENDORS�Gl HIREK 
- :'\ vabútl rendörSég eljárást 

Jndltolt Kovács Ferenc bobai 
mdlházó ellen, mert a szállltás· 
ra !elndolt te,•ményekbol hat 
zsákkal ellopott. 

Kegyelettel e1R!ékezlink 

Rövid néhány napon belül 
két súlyos veszteség érte a 
magyar vasutas dolgozóitat: 
két régi harcostársukat kí<;ér
ták utol•ó útjára, Daridav Jó
zsefet és Weiner Antalt. 

Debrecen igazgatóságon 
Uhon11 forgalom. került az él
re, második Debrecen állomás, 
flarmadik Püspökladány fa-
telítő. • 

a kaposvári DISZ mozdonybrigádok 
- A szovjet vasutasok 1950-

részt vesznek a tisztasági ver- 1 ben egy hónap alatt ötvenezer A DISZ II. kongresszusa fel
adatunkul tűzte, hogy fokoz
zuk a fiataldk részvételét a 
munkaversenyben, legyünk a 
termelés rohamcsapata. Ezért 
elhatároztuk, hogy ifi moz
donybrigádjaink versenyre hív
ják igazgatóságunk fütonázai
br.n a hasonló sorO?..atú mozdo
nyokon dolgoZó DISZ-brigádo
kat. 

senyben. 

1 
túlsúlvos vonatot továbbitot-

Vagon!eltörés és dézsmá
lú9 büntette m att eljárás Indult 
Skornyák Antal és tlz társa ellen, 
mert a kelentöldl pAlyaudval'On 
1950 óla sorozatc,an !eltörték az 
átmenő gyűjtö!,ocsl�at és ezek
böl nagymennyiségG árut loptak 
el. 

DARIDAY JOZSEF 

1876-ban született. Már 18 é\·es 
korában, mint • ifjúmunkás 
részt vett a munkásmozgalom
ban. 1904-ben lépett a Vas- és 
Fémmunkások Szakszervezeté-
be. 1917 és 18-ban az akkori 
Istvánlelki Főműhelyben mint 
a kocsiosztály bizalmija, majd 
az egész üzem főbizalmija szer
vezte a dolgozók háborúellenes 
sztrájkjait. A Tanácsköztársa
ság idején a p..'ilyafenntartási 
főosztály igazgatóhelyettese 
volt, innen jele,tkezett Land
ler Jenő elvtárs munkászászló
aljába és részt vett a felvidéki 
harcokban. A Tanácsköztársa
ság után súlyos börtönre ítél
ték, de két és fél év múlva 
me�zökött a börtönből és 
emigrációba ment. Visszatérése 
után, 1924 óta ismét bekapcso
lódott a munkásmozgalomba. 
A felszabadulás után szervezte 
a vasutas nyugdíjasok egyik 
szakszervezeti csoportját, 
amelynek mindvégig elnöke 
volt. Haláláig fáradhatatlanul 
végezte azokat a feladatokat, 
amelyekkel a párt és a szak

szervezet megbízta. November 
2-án a vasutas dolgozók, régi 
mu ,kásmozgalmi harcostársai. 
nagy részvét mellett kísérték 
utolsó útjára a XV. kerületi 
köztemetőben. 

A szombathelyi igazgatósá
Jon első a Szombathelyi 
Jár6mű;avitó, második Vár
J)<Llota állomás, harmadik 
Ve&zprém-külső fűtőház. 

Szeged igazgatóságon első 
Kiskunhalas fűtőház, második 
Kecskemét állom'"5. 

Az országos versenyben a 
�ptem'beri eredmények alap
ján megváltozott a sorrend. Az 
eddig vezető · Sátoraljaujhely 
pályafenntartás a második 
helyre került, az első helyet a 
Szombathelyi Járóműjavitó. a 
úszw ;elenlegi őrzője foglalta 
el. Harmadik Kiskunhalas 
fűtőház, negyedik Dombóvár 
fűtőház, ötödik az P:szaki 
Járómújavitó, hatodik Záhony 
forgalom. 

Az élenjáró DISZ-szerveze
tek mu,kájában is sok még a 
�vítani való. A Szombathelyi 
Jár6műjavitóban fokozni kell 
a munkafegyelemlazítók elleni 
harcot és meg kell szüntetni a 
baleseteket. Tovább kell nö
velni az i!i-brládok ,számát, 
meg kell javítani a DISZ ren
dezvények látogatottságát, a 
DISZ-csoportok munkáját és 
különös gondot kell fordítani 
a Petőfi-iskolákra. 

1 Sá:toraljau;hely DISZ-&er
,i,ezete fokozottan kapcsolód
jon bl! a DISZ őrjáratok mun
kájába és tevékenyebb segítsé-

Hi/ner Ferenc, tak. Ez a szám 1955. első ki-
DISZ-titkár, Kaposvár, lenc hónapjában 204 ezerre 

fűtőház. emelkedett. 
------o-o-----

S P O RT 
Vonjuk le a ceglédi eset tanulságait 

A kaposvári fütóházból részt 
v�sznek a versenyben: KulcsM 
Károly mozdonyvezető és Kü
csön János fűtő, a 22 059-es 
számú mozdonnyal. Pellérdi 
La;os mozdonyvezető és Hor
váth II. János fütő, a 22 161. 
számú géppel, Kazári János 
mozdonyvezetö és Kiss János 
futó. a 22 024. számúval. A 376. 
sorozatú mozdonybrlgádok kö
zül Szabadi István, Kende 

Lá.sZló, Lukác8 István és if;. 
Hifner Ferenc mozdonyvezetők, 
valamint Biczó II. József, Kiss 
G11ula, Tatok Menyhért és Va&s 
Lajos fütók 

A Gödöllői Dózsa fc!Jelentés�
re az OTSB mellett niül.;.ödö O1·
szágoo Társndalml Labdarúgó 
Szövet. g vlzsS!álatot indltott a 
Ceglédi Törekvés ellen. A v,,.,.. 
gátat folyamán beblzonyo.•odott. 
hogy a labdorúgó bajnoka/ig II. 
osztályában szereplö Ceglédi Tö
rekvés egye� ve,elói n Gödöllői 
Dózsa öt JátPkosó.t megve�zteget
ték. !l:f e?: ne-m kis mórtékbPn 
ho>.zájárutt ahhoz, hoizy az októ
ber 30-án lejátszott mérközéc,cn 
a Ce�lf'dt Törekvés 5::! ,orányb.Jn 
legyőzte a Gödóllői Dónát. 

Az országos fegyelem1 bizott
ság a mfrközt:í.s et·edményél- meg

emmisttette ezi:.nl. hogy egyUc 
c�apat sem kap bajnoki pontot. 
A Ceglédi Törekv�9 Játékjogát 
novembc-r �-un 1906. Január 31-
lg felffü,:g.,,,,.tette. llta&i Józseret. 
a Ceglé.-11 Törekvt>o sportköri el• 
nökét örokre eltiltotta minden-

A brigádok vállalják a moz.. nema spo,-ttevékenységtől. 
d tdk - · ha Ugyanc9Rk örökre eltiltotta Báonys�roza. ra es_o 11?-Pt - Unt Ferenc és Sági János ceglé
szonkilométer hetsza=lékos 

I dl lakosokat a labdanigó-mérkú
emetését, ötszázalékos szén,, zések látog.atbálól. A Gödöllöl 

megtakarítást tízszázalékos Dózsa öt Játéko9ának Játékjogát 
túlsúlytovábbitá&t és a javí- hoss'"'!bb idore re_Irngg"!'zte�te. 
ás. · · , · lé'ko "k 

A tarsadalmt szövetség tein elt t ora.k tizszaZ?- _ s �s_o - mi blzottságénak határozatával 

rekv(-. elnök ge netn térhet 
napirendre " do•o,a: !�lett, relelős 
a történtek�rt, Saját hatáskörén 
belul is meg kell torolr>la ezt a 
vissr.nélést. 

Annál Is ""JnáJatoS1tbb ez a 
köl'ü.lmfny. me1·t a Törekvés 
Sportegye�Utet kebe-l�bE>n műkö
dő labda, úgó-c..apatokn(ll már a 
múltban fa történt, ha n m Is 
ilyen mérYü. sporterls:.ülc�öt sér
tú tevékenysóg. Cgy Iát9Zik ak
kor az eloö1 J; nem hozott 
o!yan határozott lntézl,edést, 
amely megakadályozhatta volna 
a cegléd I esel et. 

Hogy ele!ét hessük hasonló 
eseteknek, az országos elnökc:é
gek-nek nem elegenu.-; csak be
ly�elni a hozott ítéletet. hanem 
olyan p<'ldú.9 határozatot kell 
hoznia. emely elejét veszi a Jö
voben minden hasonló. a szocia
lista spoMszellemet tát,bal tipró 
manö,·er,:-zésn<"k. A játé·ko·•ok ne
velé�e. eredményc-..s szereplése. 
egyesületi h(�ége kell, hogy 
mei?mentsen ll!?Y csapatot a kf
eséstcil, vagy e !eleöbb osztály
ba seglt.,e, nem pedig az etég,a:é 
el nem lléthetó megvesztegeté&. 
�-agy egyéb manJpuláció, 

- ·agyarányú vls.szaélést lep
lezett le a vasúti rendörség a 
pécsi szertárnál. Hamar István 
ruharaktárvezetö. Horváth TíbOt" 
szárnedó, Vl.ttlinge,r Anna szám
crió �� Sabúcz Józ�er könyve
lö a MAV-tól kilépett dolgozók 
állll,l leadott ruhákkal üzérked
tek 

LAKASCSERE 
Kétszoba összkomfortos, mo

dern első emeleti lakásomat 
(Pesterzsébet, CsW'nOk tér) el• 
csei·élném hasonlóra Budapest 
belterületén. Clm: l\'ádudvari 
lio'IA V Autöruvarozásl Fónökség, 
Royel-épület. Telefoo; 421 -981. 

Elcserélntm székes!ehérvárl 
két.szoba ös.-szkomrortos liliküso
mat, hasonló mJskolc!érL Clm: 
�lelesók Lajos, Miskolc. Szemere 
u. 21 . 

WEINER ANTAL 

pár nappal 77. szület&napja 
elött halt meg. Még a múlt 
század végén lett vasuta�, dél
vidéki állomásokon teljesített 
szolgálatot, mint forgalmi, 
majd mint kereskedelmi dol
gozó. Szociális érzéke korán a 
munkásmozgalomba vonzotta 
Az 1904-es sztrájk idején Zen
tán forgalmi szolgálattevő volt, 
részt vett a sztrájk szervez�é
ben. Késöbb Szegeden jóléti 
konyhát szervezett, hogy a kis
keresetű vasutasokat olcsó 

Gy6ri h�omsz.ob,h Osszlmm-
ror109 föt>é1'1"tí !akasomat elc""· ebédhez juttassa. A Horthy
r�lném kettő- vagy háromszo- rendszer idején munkásmozbassal Budapesten: Clm: "\.eres al . últ ' m·iatt B-listázLá.szló VBKH 111.. telefon: 21 -56. g nu .1.. m 

.
Ja 

1 tá.k. Eveke, keresztül nagy 
Elcseréln6m egyszoba-kony- • 'lt salád'á l. há•. meilékhelyiS<'g nélküli laká- szegenységben e c . _J va 

somat (VI., BaJcsy-Zsilu1sz.ky út A felszabadulás, a szoc1ahzmus 
��1!k,. 1iJS:k1:,�;'t;;� ef::::�: építésének korszaka hozta meg 
f:rd<>klödnl lehet Horváth Károly neki a tisztes nyugdíjat és a 
T.f_:2::.i va1e·t"'�"ti�t},' öi

elet

�� megbecsülést, a rehabili!ációt. 
után 1 13- 148 számon. November 3-án temették el 

Kétszoba összkomfortos deb
re<.-..nl lak!isomat elcserélném 
hasonló budape�tlért. Vig Imre 
motorvezetö, Józsefvárosi ptt. XIV. szakasz. 

nagy részvét mellett a rákos
kereszturi temetőben. A vas
utas szakszeITezet koszorút he
lyezett s.írjára kentéffét. Továbba vaUaj,jak a teljes mértékben egyetértünk. A• 

�!'!'1-'ona_tok_ . _menetrend,. Ilyen, a szocialtsta sporterkölcsöt 
szerinti tovabbitásat, s a for-

r legmélyebben !!értő vi..szaélés. 
galom által <ikozott késések üalell szellem az egész Törel<vés 
csökkentését. A brigádolt Sportegyesület szégyene. A To-

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

K E R E S Z T R E J T V É N Y  X X. 
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VIZSZINTES: t. November 7. , kellő• betű.\ 37 A vfzsz. 20. foly- A rö,·fd é• ho.,.zl1 ma,rás. 

ÖRÖMBŐL - ÜRÖM 

' Végre megindult Ferencvá
ru;ban is a ruhaosztás. Én is 
örömmel mentem a ruhákért, 

de valaki gondoskodott róla, 
hogy örömömból üröm legyen. 
.A2 el06Ztóban közölték velem, 
hogy az igazga�on kihúz
tak a listából. mert az én utal
ványomat Bátaszékre küldték. 

1954. áprilisában helyeztek át 
Bátaszékről Ferencvárosba. Mi 
keresnivalója van az én utal
ványomnak Bátaszéken? 

Molnár Ill. János, 
Ferencváros 

A lÁTSlAT NÉHA cm 

Ha a szemlélő belép a 
dombóvári építési főnökség te
rületére. azt hinné. hogy mi.n,
den a legnagyobb rendben van. 
Sajnos. nem egészen. 

Mi a termoxid hegesztő
csoporthoz tartozunk. Szabad 
ég alatt dolgozunk. nem a leg
tisztább munkán. Október 
24-én rné.� nem kaptuk meg a 
hónapra esedékes szappant és 
kézmooóport. mert az irnok egy 
hét óta távol van és a főpálya
lll89ter nem tudja, hogy meny
nyit kell kiadni. 

Szeptember 15. óta majd
nem mindennap esik az esó. de 
köpenyünk, gumicsizmánk 
nincs. Kovács főpályamester 
elvtárs megnyugtatott. "ma;d 
megjön az esőköpeny" - de 
úgylátszik nagyon lassan. 

Az ország egyik legjobb vas
úti hegesztőbrigádja a mienk. s 
erre büszke az építésvezetőség, 
úgy gondolom. hogy a büszke
ség mellett nem ártana jobban 
törödni az emberekkel. 

ifj. Egri Péter, 
Dombóvár 

NINCS TETEJE 

Szeptember elején megkew.
ték 4].lomásunkon egy őrhely 
építését. A munkát véi(w elv
társak azzal .• hiztattak" ben

r.irnket. h(}l(y hosszú idő telik 
el addig, amíg az átadásra sor 
kerül. mert ők csak a falakat 
készítik el. 

Most tető nélkül áll az épü
let. 

Azt megértjük. hogy egy új 
Ól'helyet nem lehet egyik nap
ról a másikra létrehozni. de azt 
nem. hogy miért félig végeznek 
el egy munkát? 

Vajda János, 
Békéscsaba 

HÜVÖS Rm 
A Keleti-pályaudvaron bár

melyik hely.isé,;(be benyit az 
ember. kellemes meleg csapja 
meg, egyedül a fogászati ren
delőben van hideg. 

Az áJlQmás néha küld pár 
kiló szenet. de ezért minden 
esetben szólni kell Október 
2-hm délben kapott tüzelőt. 
25-én telefonkérésre érkezett 
pár dara:b :(a és körülbelül 30 
kilogramm. 57.én, 26-án tíz óra
kor még nem volt fűtőanyag a 
rendelőben. 

A kedélyesebb betegek meg
jegyezték., hogy úey látszik, 
már a vlíróswbában megkez
dik a faizyaszt.ást és míre az or
voshoz kerülnek. már csak 
húzni kell 

Helyes lenne. ha a Keleti
tömb szolgálati helyei eloszta
nák egymásközt. hogy heten
kint. vagy havonkint melyik 
biztosítja a fogászati rendelő 
tüzelőjét. 

Lőw! Béla 

Keleti Műszaki Kocsi
szolgálati Főnökség• 

(Folytatása a vizsz. 20, és a fi.lqq. tat�sa. 38. A rtnnek nemzeti hangzók kllzütt nem tettünk kO• 
37-�n.) 15. Sze,;ze„ital. 16. l\Iu- eposza. 40. Ilven unoka Is van. Iönbséget.) 
tatószó. 17. AllatJ lakhely. 18. 43. Fedd. 44. Bonctan. 45. Abesz· BEKOLDENDO: vlzszlntes 1, 
Levélnt,k van. 19. Menyasszony. szlnla fővárosa. 47. Igekötő. 48. 20 és függőleges 37. 20. Vizsz. 1 .  folytatása, 23. Auto- Időmérő. 49. Olasz számnév. 51 .  Beküldési határldö november nom termet Szihl•r-lában. 24. Rtid Bóra közepe. 54. Ilyen gép Is 16. A helyes mei?!ejtök közölt végei. 25. Fa r�sze (ék. retesl.) 26. van 82 épltkezéseknél. 55. Szár• könyveket sorsolunk kl.l Azonos magánhangzók. 27. Fa- m_�za'>. 63. A� Olasz Ko�unlsta A XIX. számú kere.zlJ'eJtvény ta,i<a. 28. Fedfl. 29. Jtneklő hang. Part lapja. 6,,. Német ,áros. 67. helyes megrejtése: Gondos ret-30. Vissu.a: Szibériai folyö. 31. M_�gállóhely Gödöllő _ és Aszód készüléS<el elöre 8 t"ll rorgalcm Lám. 32. Sál a közepe nélkül. kozött., 69. Csinálja. , 1 .  Női �év. sikeres és zavartalan Iebonyoll-33. A. A. A. A. 34. 7,6mBt. 36. 74. Nól név névelóvel. 81. \ ISZ· tásáért !1-Dskolc vasúti rővldlt.ese. 37 �f' ���1:,éJce�l:á'r

céz:��: nt1: 
1 

KONYVET NYERTEK: Mai?yar 
�z���::i 

3
�:t'l��?· t!:m�: Jielyhatározó szó. 88. Sorozat. Gyuláné, Budapest. XYI, Ed!_t 

44. Mint vizsz. 26, 46. Becézett 89. Kuvaszben va,:1, 90. Tallil; '6�;!
ány4'2

. 
v��Sfá�l;��r r:t

á
':i nói név. 50. Bizánc ostromlóJa. tele. 91 . N. L. B. 93. RangJelzo. Szilveszter Budape t Déli áll� 52. Süllféleség rete. 53. A vúc- 95. Kötc5":ó· 96. Paplrmérték. l más. Mérá Béla ve�. !öe!lencr, ��fst':i'.:,�_vo�;'.on

T1�/iaii6i;_Er� 97. Mutatoszó. Szeged. Tolbuchin sugárút 34. 
Arunak van. 59. Repülő, idegen 
szóval. 60. Pest megyei közs�g. 
61. Személyes, névmás. 62. Vlsz
sza: vllághlra francia képtár, 
ronetikusan. 64. Német személyes 
névmás. 66. l\lódhatúrozó rai?, 
67. Kimondott bet(i. 68. T. V. O .  
S .  70. Idegen !ér!lnév. 71 .  Ilyen 
pengő Is volt. 72. Kedd közepe. 
73. SzOiö (a középső kockába 
kettő9 beta.) 75. Kevert édesség. 
76. Prágai utr.a. 77. Abrándozlk. 
78. Alba . . . Székesfehérvár ró
mai neve. 79. Idegen súly. 80. 
Libahang. 82. Szám, 83. Akol 
közepe. �- Lóeledel. 85. András 
f,alun. 89. Yonoton mennt. 92. 
ii?en németül. 94. A MA V e�1k 
központi hivatala. 97. Háziállat. 
98. Megelőzi a vftsárt. 99. Utas 
viszi m11e.áva1. 100. Gabona. 

FOGGOLEGES: 1 Szibériai 
folyó. 2. Régi válogatott ta.bda
rúgó. :l. Ameriknl lró. 4. A sza• 
badságharc híres táhcrnoka. 5. 
Arab katonai rang. 6. Orvosi 
szoba. 7, Szálak. 8. Vissza: a 
teleron része. 9. Hasonmott. 10. 
OrcáJ,a. 1 1 .  Istennő, latinul. 12. 
Hozzánemértök. 13. Nagy vihar. 
14. Időlrntározó. 21. Szerződést 
Jóváhagy, 22. Német város. 32. 
Balatont türdőhcly, 35. Kedvenc 
kirándulóhely. (Utolsó kockába 
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XLVIII. f:VFOLYAM, 46. SZ. 

Szász Lajos, a Felépítményi V.asanyaqjavító többszörös újító c90. 
pot"tvezetöJe a vúöqép qazd.a.�áqos kihasználásával  megkétszere• 

: 
zett elötotással évi tízezer forint megtakarítást ér et. 

1955. NOV�IBER H. (Kováes Géza !elv.) 
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ÁRA 40 FILLÉR 

Teremtsünk iobb utazási 
feltételeket 

H a visszaemlékezünk a ta
valyi télre. a vasutas 

dolgozók helytálló, becsületes 
munkája jut először eszünkbe. 
A tél, annak ellenére, hogy 
nem volt szigorú, sok erőfe
szítést követelt a vasút dolgo
zóitól, mert jól emlékszünk. 
hogy például Veszprém térsé
gében április végén még hó
fúvásokkal küzdöttek. De em
lékezésünkbe, sajnos, panasz
hangok is vegyülnek: az uta
zóközönség jogos panaszai az 
utazás körülményei miatt. 
Ezek a panaszok az idei télre 
is érvény�s figyelmeztetést 
kell, hogy jelentsenek szá
munkra. Figyelmeztetést arra, 
hogy mindent meg kell ten
nünk a tavalyi hibák meg
szüntetéséért, azért, hogy az 
idén pontosan, megfelelő fű
téssel és világítá�sal közleked
jenek személyszállító vona
taink. 

A téli felkészülést iJletöen 
már biztató jeleket is írhatunk 
a kocsiszolgálati műhelyek ja
vára. Két kocsiszolgálali fö
nökségünk ismét elnyerte az 
élüzem cfmet s a telepállomá
sokon is javult a kocsiműszaki 
dolgozók munkája. A kocsimű.
helyek igazi erőpróbája azon
ban a mostani és a legközeleb
bi időszakra esik, lehet, hogy 
az időjárás már holnap a leg
súlyosabb vizsga elé állítja a 
kocsiszolgálat dolgozóit. 

V ajon nyugodtan néznek 
ez elé a vizsga elé a ko

esiműhelyek? Az I/7. B. osz
táiy még szeptember közepén 
részletes utasítást adott ki a 
téli forgalmi teendőkről. Ahol 
az utasítás szerint jártak el, 
ott a tél nem hozhat különös 
meglepetéseket. 
. Az idén kedvezőbbek az elö

készíté.3 feltételei, mint az 
elözö években voltak. Göztöm
lóböl elegendő áll rendelkezés
re, a Nyugati Kocsiszolgálati 
Főnökség például 850 kocsijá
hoz közel 5000 tömlőt kapott. 
Nem lesz fennakadás a vil
lanyégők pótlásával sem, a 
vasút 100 OOO villanyégőt ren
delt, amelynek a szállítása fo
lyamatos. A gázvilágítású ko
csik részére a MA V az új őr
szentmiklósi földgáztelepröl 
elegendő mennyiségű gázt kap, 
azonban időszerű lenne - fő
ként gazdasági, de üzemi szem
pontból is - a butángáz beve
zetése. 

Az anyagi felkészülés kielé
gítőnek mondható. Egyedül az 
akkumulátorok töltése elé te
kintenek aggodalommal a ko
csiszolgálat dolgozói_ mert 
az akkumulátorgyár nem szál
lít elegendő anyagot a telepek 
töltéséhez és javításához. 

A 
z anyagi, tárgyi felkészü-

lés mellett azonban egy 
pillanatig sem szabad megfe
ledkezni arról, hogy - mint 
minden vasúti munka - a téli 
személyforgalom zava1·ta!an
ságának biztosítása is elsősor
ban a dolgozókon múlik. A 
kocsiszolgálati dolgozók állan
dó oktatása éppen olyan fon
tos feltétele a jó felkészülés
nek, mint a gözfűtési tömlők 
előkészítése és felszerelése. Az 
utazóközönség, a munkába 
igyekvő, vagy hazatérő dolgo
zók utazását igen gyakran 
olyan körülmények zavarják, 
amelyeknek orvoslását semmi
lyen „objektív" ok nem gá
tolja, aminek megszüntetésé
hez egyedül a kocsiszolgálat 
�olgozóinak lellciísmeretessége, 
ae utasokkal, dolgozótá,·saik
ka l való együttérzése szüksé
gea, 

Nézzünk meg közelebbről 
néhány ilyen körülményt. A 
keJlöen előfütött szerelvénv el
indul az állomásról. Még �sak 
a váltókon halad át, amikor 
a:i: ablak leesik. S megkezdő
dik az utasok harca a maka
csul. újból és újból lecsúszó 
ablakkal. Igaz, ezt a hibát 
csak menelközben lehet észre
venni, de a szerelvénnyel uta
zó műszaki ellenörzö közegek 
a jegyvizsgálók, takarítók kö
telessége, hogy az ilyen hibák
ra felhívják a figyelmet. 

E 
gy másik eset : a gyerme-
kes anya felszáll a gyer

mekek és kísérőik részére fenn
tartott kocsiba, azonban a ko
csi nincs kellően fűtve, nem 
megfelelő a világítása s bizony 
a takarítás körül is hibák van
nak. A gyermekkocsikra kü
lönösen nagy gondot kell for
dítani a tél i hónapokban A te
!epállomások találjanak módot 
arra, hogy lehetőleg mindig 
ugyanazokat a kocsikat sorol
ják be gyermeklcocsiként s a 
kocsit a mozdonnyal és kalauz
kocsival együtt fordítsák meg. 

A téli hónapokban megnö a 
kocsitakarító brigádok felada
ta és felelőssége, A lépcsők, 
koc�iátjárók takarítása, homo
kozasa a baleset elleni védeke
zés alapja, Ugyanakkor a ko
csitakarítóknak nem szabad 
megfeledkezniük a feljárófo
gantyúk tisztításáról sem. 

A nemzetközi vonatokban 
közlekedő kocsik valósággal 
tükörképét adják a vasutasok 
jó munkájának. Ezeknél a ko
csiknál a legkisebb hibát sem 
szabad elnézni, hiszen idegen
forgalmunk növekedése a mi 
szempontunkból azt jelenti, 
hogy még több hírvivője lesz 
az egész világon a magyar 
vasút munkájának. 

Nehéz feladat lenne felsorol
ni valamennyi tényezőt, amely 
hozzájárulhat az utazás körül
ményeinek javításához a 
kötelezően előírt előfű.téstől 
kezdve a szerelvény gondos 
körüU;ekintő átvételéig. S mi� 
után ilyen sokrétű a feladat 
következik, hogy a vontatási'. 
forgalmi és mű.szaki do!gozók
r.ak egyaránt fontos szerep jut 
a megoldásában, 

A 
kocslszolgálati főnöksé-
gek reszortvezetöi, a te

lepállomások főnökei, a fütö
házfönökök és műszaki veze
tők az idén sokkal nagyobb 
gondossággal, az ellenőrzés ki· 
terjesztésével és megszigorítá
sával mutassák meg, hogy 
szívvel-lélekkel törődnek a 

dolgozók utazási körülményei
vel. Vasutunknak a téli sze
mélyszállításban is ki kell áll
nia az erőpróbát. A személy
szállító vonatok közlekedteté
sében sincsenek mellékes kö
rülmények, mint ahogy az őszi 
forgalom is egységes egész, 
minden szolgálati ág jó mun
káján, együttműködésén ala
pul. 

Az idén, mint már mondot
tuk, a műszaki kocsiszolgálat 
körülményei kedvezőbbek 
mint az elözö években. Az eli 
fűtés és a vonali fűtés bizto
sítása is könnyebb. Kijavítot
ták a fűtőtelepek berendezé
seit, elegendő fűtökazánkocsit 
tudnak adni a távolsági vona
tok számára, úgyhogy a jobb 
utazási feltételek megteremté
se zömében a dolgozók le!ki
ismeretességétől, az utazókö
zönséggel való együttérzésétől 
függ. Küzdjünk felelösségünk 
teljes átérzésével azért, hogy 
az idén ne ismétlődhessenek 
meg az elöző évek panaszai, 

Az őszi forga lom lendületével az éves tervek teljesítéséért 
-------------

A Landler Jenő Járómüja�ító ÜV dolgozóinak felhívása 
1955. november 23-án ünnepeljük Landler Jenö eivtár-s 

szű.letésémik 80. évfordulóját. 
_ �i,- a Lan�� Jenő Járóműjavít,ó Üzemi VáIT.alat dol.gozói 

meltokeppen lkivanun.k megemléloezni Landler elvtárs miunkás
ságáról, a vasutas dolgozáikért folytatott harcáról. Ezért elhatá
roztuk és munkásgyúl.éseke-n megvitattuk, hogy november 20-tól 
30-ig Landler Jenő-műszakot tartunk üzemünkben. 

Válialtuk, hogy novemberben terven feWl elvégzii.11/k egy 
mo�d?"1_yn�gyjavítást, két futójavítást, tíz személykocsi futó 
1amtasat, ot szem,liykocsi fővizsgáját, húsz teherkocsi fővizsgás 
j�vitásat, tíz középjavítást és egy favázas szem.él1J1kocsi átalakí
tasát vasvázasra. Felajánlásu11lk érték,e: 687 OOO forint. 

Felajánl-ott munkánkbói a műszak alatt egy terv._ feW!i 
szerelvényt indítunk ünnepélyesen. VáUalásunkkal éves t,ervün/k 
határidő előtti teljesítését kívánjuk biztosítani. 

Uj ötéves tervünk előestéjén felhívunk minden vasutas 

dolgozót, szolgálati helyet és üzemi vállalatot, hogy válla!ásaik
k.al és a.2'0'k maradéktalan teljesítésével ünnepeljék La:ndler 
Jenő elvtárs szü!etésble:k 80. évfordul,ójó,t. 

A vállalat dolgozói nevében: 
JUHA SZ BP.:LA PETÖV ARI LASZLÓ SZABADOS DEZSŐ 

PVB-tik.ár. ÜB-ehwk. vállalatvezető h. 

Az élüzemek házatájáróf 

A pécsi TBKE-nél 
régen megszűnt a verseny 
kampányszerűsége. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint az, 
hogy a pécsi távközlő és bizto
sító-berendezési dolgozók egy
folytában ötödször érdemelték 
ki az élüzem-kitüntetést. Fenn
tartási tervüket állandóan él
üzemszint felett teljesítik. A 
különféle költségeknél a meg
takarításuk öt százalékos, a 
vállalt 2410 fo1inttal szemben 
30 636 forint. Anyagból 53 553 
forint értékűt takarítottak meg, 
a Gazda-mozgalom eredménye
ként pedig 34 400 forintot. 
(Várnai László leveléből.) 

Rengeteg út, 
utcaburkolat és vasűtvonal 
épült hazánkban az elmúlt 
években. Ezekhez az építke
zésekhez szüklséges lkőmennyi
ség nagy részét az uzsai ba
zaltbánya fedezte, amely 24 
óra alatt 300 vagont is meg 
tud rakni különféle méretű 
kövei. Uzsabánya már négy
szer volt élüzem, s ennek el• 
éréséhez nagymértékben hoz
zásegített Uzsa-állomás, amely 
harmadik negyedévi jó mun
kája eredményeként szintén 
megkapta az élüzem-kitünte
tést. Az uzsai vasutasok „az 
őszi forgalom legjobb dolgozó
ja" címért folytatoflt verseny
ben a legelsők között vannak. 
Élüzemünnepségük:ön megfo
gadták, hogy továbbra is olyan 
jól dolgoznak, mint eddig. 
(Bognár Károly leveléből.) 

Gyöngyös állomás 
az elmúlt évben nem dolgo
zott valami elismerésre mél
tóan, az idén azonban a párt 
és szakszervezet segítségével 
alaposan megjavította munká-

ját. Február óta minden hó
napban túlteljesítette az él
üzem-szintet, de a második ne
gyedévben baleset miatt nem 
kapta meg a ki1.üntetést, Ez 
azonban nem keserítette el a 
dolgozókat. Még nagyobb len
dülettel fogtak munkához, s a 
jutalom nem is maradt el: 
végre élüzem lett az á!lomá.$. 
Valamennyi dolgozó megér
demli a dicséretet, de külö
nösen Toroczkay Albert for
galmi szolgálattevő és brigád
ja. Nagy János, Éber András, 
Mátyási Béla és Besze Lászlió 
feladási raktámok és Besze Fe
renc, Kelemen Árpád, Csoma 
Sándor, Szabó István leadási 
raktárnok, akik a nagy gyü
mölcsszállítások idején mind a 
belföldi, mind az exportszál
lításokat zökkenő nélkül bo
nyolították le. 

Az elismerésböl természete
sen nem maradhat ki Papp 
László állomásfőnök, Simon 
László kereskedelmi állomás
fönökhelyettes és Kánya Ist

ván kereskedelmi oktató sem, 
akik lelkiismeretes ellenőrzés
sel, oktatással, jó irányítással 
vezették az állomás munkáját. 
(Bakó János leveléből,) 

„Decemberben minden 
vonatunkat megtakarított 

szénnel vihetjUk" 

Örömmel jelentjük, hogy a 
forradalmi műszak nagy lé
péssel vitte előre a Keleti-fű
tőház éves tervének határidő 
előtti befejezését. Gázüzemi 
vontatási részlegünk kilométer 
tervének teljesítésénél 26, 
százelegytonnakilométer ter-

Jól karbantartott géppel 

A soproni fűtőház létszámába tartozó Almásl László mozdonyve
zető és brigádja mozdonyával 8000 kilométert futott mosás nélkül, 

s közben széntakaré-kossági tervét 1 20 százalékra teljesítette. 
(Kovács Géza !elv.) 

vének teljesítésénél pedig 37 töház dolgozói elhatározták, 
és félnapos előnyre tett szert. hogy december 5-ig befejezilc 
Mozdonybrigádjaink eddig évi tervüket. 
több tnint 10 OOO tonna szenet A fűtőház 424-258 számú 
takarítottak meg. Minden re- új mozdonyának Vörös Csil• 
ményünk meg van arra, hogy lag-brigádja versenyre hívta 
a novemberi megtakarítással valamennyi brigádot, amely új 
együtt annyi szenünk lesz, gyá:rbmányú mozdonyon telje• 
hogy decemberben valamen11- sít szolJálálatot. A verseny 
nyi vonatunkat megtakarított célja a széntakarékosság nö
szén.nel vihetjük. A viUamos- velése legalább tíz százalék• 
üzemrésznek 22 napos előnye kal, a javítási órák csökken• 
van az éves terv teljesítésé-

1 
tése 15 százalékkal, a mosás• 

ben, a motorüzemrész pedig tói-mosásig terv túlteljesítése, 
december 12-i tervén dolgozik. fémtiszta kazán biztosítása 
A sikereken felbuzdulva a fű- stb. (Korponai Jenő leveléből.) 

Valamennyi i6/lalásukat túlteljesítették a komlóiak 

Amikor a budapesti üzemek 
felhívása megjelent, Komló 
állomás dolgozói csatlakozá
sukban vállalták, hogy évi ter
vüket december l-re befeje
zik: eddig az időpontig 130 OOO 
tonna szenet szállítanak el túl
súlyként, 24 OOO perc tolatási 
idő megtakarításával pedig 
20 OOO forintot spórolnak a 
népgazdaságnak, Büs2;kén je
lentjük, hogy vállalásunkat 
máris túlteljesítettük, mert 
november 1-re eleget tettünk 
ígéretünknek, Eddig az idő
pontig 131 269 tonna elegyet 
küldtünk ei túlsúly-ként, 131 
ezertonnás vonat közlekedését 
tettük feleslegessé és ezzel nö
veltük a vonal átbocsátóképes
ségét is. A tolatáSi idők csök
kentésénél i1; november l-re 

teljesítették ígéretüket a do!,. 
gozók: a felajánlott 24 OOO perc 
helyett 25 160 percet takarítot
tak meg 23 019 forint értékben, 

Azóta brigádértekezleten 
tárgyalták meg, hogy milyen 
további vállalásokat tegyenek, 
Elhatározták, hogy ú;abb ZS 
ezer tonna túlsúlyt továbbíta• 
nak és az év végéig még öt-< 
ezer perc tolatási időt takarí-; 
ta.nak meg. A legjobb ered
ményt a Kossuth- és a Petőfi;, 
DISZ-brigád érte eL A Kos• 
suth-brigádból Tolnay Gyula. 
és Kovács György forgalmi 
szolgálattevő a túlsúlyos vo� 
natok indításában került elsó 
helyre, Ök már október 31-én 
december 23-i tervüket telje◄ 
sített&, (Görbe Zoltán Zeve!é-a 
bői..) 

Feltették a A:oron6t az ünnepi mííszak végere 

A szegedi igazgatóság terü
letének dolgozói szép teljesít
ményekkel tettek pontot a for
radalmi műszak végére. No
vember 6-án a 779. számú te
b-ervonat, amely Szegedről 
20,15-kor indult és 1024 ton
na exportküldeményt vitt, 
Ceglédig megállás nélkül fu
totta be a 115  kilométeres tá
volságot. Bo!gá.r István moz
donyvezető, Bite János és KiS 
Gergely fűtők tudták, hogy 
font.cs exportküldeményröl 
van szó, e7.ért egyszer sem áll
tak meg vízvétel, kezelés cél
jából, 

A szép teljesítményben ré
sze van a menetirányító szol
gálatnak is. Az ö érdemük is, 
hogy 6-án az utazási sebessé
get 102,2 százalékra teljesítet• 
te a fooga1mi sro!gálat. A me
netrendszerinti közlekedtetés a 
100 százalékos tervvel szem
ben 126,3 százalékos volt az 
igazgatóság területén ezen a 
napon, Hetedikén reggel szol
gálatátadáskor a két menet
irányító-brigád tagjai értékel
ték az elözö napi eredménye
ket és a szolgálatban levö Bo
ros Károly fömenetirányító 
brigádja vállalta, hogy túl
szárnyalja az előző napi ered
ményeket, Sikerült is az uta
zási sebességet 102,9, a menet
rendszerinti közlekedést pe
dig 128 százalékra teljesíteni. 
A berakási terv teljesítése 
192,6, a kocsikihasználási terv 

teljesítése pedig 110 százam. 
kos volt. 

A vontatási szolgálatnál a 
mozdonyfélfordulót 112 száza◄ 
lékra teljesítették ezen a na◄ 
pon, (Szüádi Sándor leveléből.) 

A Miskolci J6rómíijavit6 
m6r decemberi tervén 

dolgozik 

Az élüzem-dmet nyert M� 
ko!ci Járómű.javító űV dolgo
zói egy pillanatig sem pihen◄ 
nek. A forradalmi műszak len• 
dületével lankadatlanul arra 
törnek, hogy teljesítsék az 
éves tervük határidő előtti be◄ 
fejezésére vonatkozó válla• 
lásukat. Erre meg is van a ki• 
látás, mert jelenleg már de-i 
cember 5-i tervük.ön dolgoz� 
nak. Hegyi János mozdonyla• 
katos brigádja jár az élen 130 
százalékos teljesítménnyel, A 
brigád minden tagja selejt• 
mentes munkát végez és 18 hÓ4 
napja teljesíti a sztahanovista 
feltételeket. Zsíros József esz• 
tergályos, a szakma kiváló 
dolgozójának átlagos teljesít• 
ménye 145 százalék. Küogás• 
talan minőségű munkát végez 
Dobos Pál sztahanovista fúrós 
is, akinek átlagos teljesítése 
148 százalék. Kírá,lyhází Fe� 
renc többszörös sztahanovista 
szegcsavar-esztergályos 145 szá• 
zalékos tervteljesítése ugyan° 
csalc alkalmas arra, hogy pél• 
daképül szolgáljon_ 

Felére csökkent az engedélyrev6rások szama 

Kobánya-felső pályaudvar dig az idén szeptemberben és 
dolgozói „Fogadj, hogy fogad.- októberben 83 volt az enge• 
hassak!" jelszóval kezdték az délyre váró vonatok száma. Az 
őszi forgalmat, az engedélyre- idei engedélyre várások több
várások csökkentése érdeké- nyire egy-egy fontosabb kül• 
ben. Figyelemre méltó kezde- demény akadálytalan közle◄ 
ményezésüknek meg is lett az kedtetésének biztosítása érde◄ 
eredménye, mert az előző év kében történtek. Hasonló az 
hasonló időszakához képest eredmény a szomszéd állomá
felére csökkent az engedélyre- sok munkájában is, ahová ki• 
várások 3záma. Míg tavaly hat Köbánya-felsö pályaudvar 
szeptemberben és októberben kezdeményezésének következ-
154 vonat válit engedélyre, h05Z- ménye, (Gyergyói Imre levelé" 
szabb vagy rövidebb -ideig, ad- bőL) 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

Tegyék szmronalasabbá pártszervezetei.,k 
a propaganda-munka irányítását 

Jie,n�tkihi IÉ IL IE T ·
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A párttagság eszmei-politi
kai nevelésének ismét egy je
lentös szakaszához érkeztünk: 
megkezdődött az 1955-56-os 
pártoktatási év. 

Az októberi propagandista 
tanfoJyamok jellemző hiányos
sága az volt, hogy a propagan
disták egy része előzőleg nem 
tanulmányozta megfelelően llZ 
anyagot, többen nem készítet
tek jewzeteket, amely az el
mélyült, alapos tanulás elen
gedhetetlen feltétele . A párt
szervezetek fontos feladata, 
hogy a jövőben ellenórizzék és 
segítsék a propagandisták fel
készülését. Rendszeresen tájé
koztassák a propagandistákat 
az alapszervezet elótt álló fel
adatokról, nézzék meg jegyze
teiket, foglalkozzanak az alap
szervezethez tartozó tanfolya
mok problémáival. 

alapjai című oktatási fonna 
propagandistája készületlenül 
ment a foglalkozásra és eló
adás helyett a hallgatókkal ol
vastatta fel a tananyagot. Az 
ilyen fogla1k0zá!,ok nem köt;k 
le a figyelmet, szárazak, unal
masak. 

NEH É Z  ES Z TEND ŐK. 
Írta : Czvikker István, a Lupta CFR munkatársa 

Már az első foglalkozások 
u.ámos tapasztalattal szol-

gáltak. 
Ismeretes, hogy az idei okta
tási évben megváltozott a po
litikai iskola és a marxizmus 
-leninizmus alapjai című ok
tatási forma, valamint a pro
pagandisták képzése. A két ok
tatási fonna propagandistái a 
Központi Vezetóség határozata 
értelmében témánként három
illetve négynapos bentlakáso; 
tanfolyamokon nyernek kikép
zést. 

Tatabánya-alsó állomáson az 
oktatás még november elsó 
napjaiban sem kezdódött meg 
és ezt azzal „magvarázták", 
hogy az öszi munlcák alatt a 
dolgozóknak nincs idejük részt 
venni a pártoktatásban. Az 
ilyen felfogás egyenlő az ok
tatás lebecsiil.ésével, a párt 
határozatainak súlyos megsér
tésével. 

1 1936. 1 
A naptár 1936-ot mutatott. 

Nyár derekán Teodorescu 
vasú.tii.gyí vezérigazgató el
rendelte hogy a magyar 
anya11yeÍvű vasutasokat ro
mán nyelvvizsgára: kell kül
deni. Aki nem felel meg, azt 
elbocsátják. Az egész ország
ban elérte tetőfokát a kisebb
ségi munkások üldözése, elbo
csátása. 

Az októberi taggyűléseken a Sohasem fogom elfelejteni 

Követésre méltó kezdeményezések 
párttal'(ság nagy aktivitással a nyelvvizsga előtti keserves 
tárgyalta a pártoktatás kérdé- napokat. A 11agyváradi á!lo
seit. Számos jó javaslat is el- máson több, mint száz ma
hangzott. Javasolták például, A propagandisták többsége, 

felhasználva a propagandista 
tanfolyamok tapasztalatait, 
gondosan felkészült az első 
illetve második foglalkozás le� 
vezetésére, valamint az előadá
sok megtartására Például 
Dombóvár állomáson Kuckó 
Dezső elvtárs, a marxizmus
leninizmus alapjai című okta
tási fonna propagandistája a 
politikai gazdaságtan alapfo
galmait falitáblán, szemléltető
en ismertette a szemináriumon 
és ezzel a módszerrel elérte, 
hogy a hallgatók könnyebben 
értették meg a termelési mó
dok, a társadalmi formák fej
lődéséről szóló általános taní
tásokat. 

Pusztaszabolcs állomáson a 
politikai iskola I. évfolyami
nak hallgatói nagy érdeklódés
sel vesznek részt a szeminá
riumokon. Miért van ez a nagy 
érdeklődés? Mert a foglalko
zások színvonalasak és érde
kesek. Tóth Sándor és Sebók 
Károly propagandisták 

az anyag tárgyalását ösz
szekötik a napi munkában 

felvetödó problémákkal, 
Az alaposan felkészült, lelke
sen tanító propagandista isko
láját szívesen látogatják a 
hallgatók, mert érzik, hogy az 
ott tanultak segítik őket napi 
munkájukban. 

Találunk azonban olyan pro
pagandistákat is, akik nem ér
zik kellóen felelósségteljes 
pártmegbízatásuk súlyát és 
nem készülnek fel a foglalko
zásokra Bakóca-Godisa áll� 
máson a marxizmus-leniniz
mus alapjai című oktatási for
ma propagandistáját, Tóth 
György elvtársat le kellett 
váltani, mert a foglalkozások
ra nem készült fel és emiatt 
komolytalanná vált a szeminá
rium. A pártszervezet helye
sen jár el, ha az ilyen propa
gandistát felmenti a propagan
damunkától, visszavonja az 
elólegezett bizalmat. 

A propagandisták 
ne csak a szemináriumo
kon foglalkozzanak a hall-

gatókkal, 
hanem hétközben is beszélges
senek velük és érdeklódjenek 
munkájuk, tanulásuk iránt. 
Erjék el, hogy a hallgatók a 
propagandistában tanítójukat, 
nevelójüket lássák. A pártok
tatás szinvonalának emelését 
.segíti el.ő az is, ha id�ként 

pártcsoport-értekezleteken ér
tékelik a hallgatók tanulását, 
megdicsérik a rendszeresen 
részt vevn. jél tanuló elvtársa
kat és megbírálják a távolma
radókat. 

hogy az alapszervezet �·e::etó- war anyanyelvű vasutas vár

sége foglallwzzon vezet6ségi ta a vizsga napját. A mi kis 
ülésen egy-egy propagandista vis:kónkban is rend.szerint ha.j
munká;á�·al, tartsanak politi- naUg égett a lámpa. Apám 
kai információt a propagandis- éjszakákat görnyedt a füzetek 
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�;:á���:= föLött. Magolta a nyelvtant és A hiányosságokból 1s 
tanulnunk kell zásokat, vonják felelóssérire az a helyesírást, hiszen három 

igazolatlanul hiányzó hallgató- gyermek.ének szinte a Léte til{J-
A pártoktatás elsó két fog- kat, stb. Ezeket a jó javasla- gött a nye lvvizsgától. Munka-

lalkozása arra figyelmeztet tnkat ne hal!yják a pártvezető- társat hasonló szorgalommal 
bennünket, hogy pártszervez�- ségek feledésbe menni. tanui•h•• teinknek a továbbiakban fo- "'""" 
kozottabb segítséget kell nyúj- A színvonalasabb pártokta- Atíg néhányuknak sikerült 
taniok a propagandisták fel- :ás , �z egész pártmunka m;_g- a „vizsga". Gáll Bálint vonatkészüléséhez. A tapasztalat azt iav1tasá

_
nak fontos tényezoJi!. vezető, Sí- '·,. Istva·n e's Dezsi· mutatja - egy-két kivételtöl A 1 h é árt k 

'"""' 
eltekintve -, hogy ahol a hall-

e etos g 
_
megvan a P . 

0 - Károly vonatfékezók, Nagy 
gatók nem jönnek össze a fo'.(- tatás k:zdet! eredményeme_k Gyul.a lakatos s még rok hci:
lalkozásokra, ott a pártszerve- fokoz�sara. es a mutatkozó h,-

, 
zájuk hasonló becsületes mu.,,.. 

zet mozgósító erejében és a ba k1iavítására. Az alapszcr- kás 
m , , 

propagandista felkészülésében vezeteken a sor, hogy mozgó- egkapta a.z eZbocsa.to le

kell az okot keresni. Nem vé- síts'lk a propagandistákat, a velet. A �ar , alk?'lmazot
le,tlen, hogy Budapest-Kelen- pártoktatásban részt veYó hall- tak alig h�z szazaléka ma
föld állomáson, ahol a,; iskolá- gatókat a párt szervezeti sza- radt a vasuton. De Váradról 
kat jóval a pártoktatási év bályzatában elóírt kötelessé- ezeknek is menníök kellett. 
kezdete után indították be, a gek maradéktalan végrehajtá- Apám, Nuvák Dénes kolozs-
hallgatók hiányosan felkészül- sara. vári tolatásvezet6vel, Ajtai 
ve és kevesen jelentek meg a 

I 
Vereczki Jenó, János és Borzási Márton dési 

foglalkozásokon. Szepesi elv- a vasút-politikai föosztály vonatkisérókkel, Kuvács 
társ. a marxi:rm1.1&-leninizmus munkatársa. Györw, Nagy János és Gyu-

Ho�y an letteDJ. tag jelölt 
Szeptember 24-én voltam I bizottság megbízottja aki az 

életemben �lőször:_p�rt-taggyű- egyik ajánlóm is volt. Figyel
lésen. A datum orokké emlé- tem szavukat. de közben re
kezetes marad számomra, mert megett a térdem és izgalmam 
ezen a taggyűlésen vettek fel t'sak akkor hagyott alább. ami
tagjelöltnek. Emlékszem, fel- kor a szavazásnál felemelke
szólalt Sági István elvtárs, Fer- dett valamennyi elvtárs tagsá
ge elvtárs, valamint a DISZ- gi könyve. 

Életem fordulópontja 

Néhány percig tartott a sza
vazás, de én ez idó alatt vé
gig gondoltam egész életemet, 
az utat, amelyen eljutottam a 
párt kapujáig. Szüleim zsellé
rek voltak, kevés keresetük
hói négy gyermeket neveltek 
fel. Arról, hogyan éltünk, fe
lesleges beszélni, hiszen sor
sunk százezreké volt. 

A földosztásnál kilenc hold 
juttatottat kapott a család, 
ezen dolgoztam én is évekig. 
Eletem fordulópontja 1949-
ben volt, amikor 19 éves ko
romban a vasúthoz kerültem 
a Nyugati-pályaudvarra bera
kómunkásnak. Itt ismertem 
meg a pártot, a munkásosz-

tályt, a. párt ifjúsági mozga!
mát. De a párt harcának cél
ját csak később, a hadsereg
ben értettem meg. Három esz
tendeig szolgáltam a hazát, a 
hadseregben lettem DISZ-tag. 
katonaidóm alatt foglalkoz
tam elóször rendszeresen poli
tikai kérdésekkel. Igyekeztem 
helytállni: DISZ vezetóségi 
tag, majd tiszthelyettes lettem, 
végül magam is vezettem poli
tikai foglalkozásokat. 

lasztás nem fordul el6. Dicsér
tek a vasgyűjtésben elért ered
mén11emért, a felszabadulási 
műszak magas teljesttményé
ért, a békekölcsön-jegyzés agi
tációs munkájáért. De el
mondták az elvtársak azt is, 
hogy tudják, hosszú még az 
út ahhoz, hogy tagjelöltból 
párttag lehessek. 

Még nagyobb 
akaraterővel 

Felel6sséggel tartozunk 
mi, kommunisták a fejlődésé
ért - mondotta Sági elvtárs. 
- Nekünk is segítenünk kell, 
how kommunista váljon be
lőle. Furulyá3 elvtárs, fordul
jon bizalommal hozzánk, idő
sebb párttagokhoz és ígérjük, 
hogy mindig segíteni fogunk ... 

A húsz budapesti üzem 
versenyfelhívása nyomán 

Amikor 1953-ban újra ra
kodómunkás lettem, régi mun
kahelyemen, már nemcsak a 
munkát, az életet is másképp 
láttam. Megértettem : az ember 
maga alakitja sorsát, a jobb 
életért magunknak kell dol
gozni. Erról !gy nem beszél
tem, de úgy gondolom, mun
kámmal, cselekedeteimmel ki
fejezésre juttattam. A tatai pon
kon egyetlen nap sem maradt 
vissza áru, munkahelyem tisz
.ta, rendezett volt. Elsősorban 
jól végzett munkám miatt ért 
az a bizalom, hogy tagja let
tem a DISZ-vezetóségnek. 

Nem felejtettem el sem a di
cséretet, sem a tanácsot. Né
hány hete nehezebb helyre 
kértem magam, a gyöngyös
salgótarjáni vonal berakó
ponkjára. Teljesítményem itt 
is 270-275 százalék, a forra
dalmi műszakban pedig 325 
százalékot értem el és a mun
ka minőségéért is dicséretet 
kaptam. Nagyobb igyeketettel 
dolgozom a DISZ-vezetóség
ben, szorgalmasabban járok 
szakoktatásra és nem hiányzom 
a Petófl-iskoláról sem. Bí
zo� _ abban, hogy jó tagjelölt, 
s 1dovel harcoo kommunis
ta válik belölem. 

A 'húsz budapesti üzem ver
isenyfelhívása az éves tervek 
határidó előtti teljesítésére 
nagy visszlhangra talált a vas
úton. A szegedi igazgat&ság te
rületének vasutasai is lelkes 
felajánlásokat tettek, majd 
megkezdték a munkát. hogy 
valóraváltsák adott szavukat, 

A harmadik negyedévben 
már figyelemreméltó eredmé
nyek születtek az igazgatóság 
!különböző szakszolgálataináZ. 
A pályafenntartás vállalta, 
hogy éves terve befejezéséig 
anyagtakarékossággal. újítá
sok bevezetésével és egyéb 
módszerekkel 378 300 forint 
megtakarítást ér el. A pálya
fenntartás dolgozót három h6-
11ap alatt 241 OOO forintot taka
rí.totta!k meg, s ezzel éves vál
lalásuk 63,7 százalékát telje
sítették. 

A vontatási szakszolgálat 
még nagyobb sikert ért el a 
harmadik  m•gyedévben. Vál
lalásuk (szénmegtakarítás. túl
súlytovábbítás. koc-s'műhelyi 
megtakarítás) 2. 017 OOO forint, 

melyból a harmadik negyed
évben 1 463 821 forintot, azaz 
a vállalás 12,57 uázalélkát tel
jesítettek. 

A távközlő- és biztosítóbe
rendezési osztály szolgálati 
helyei 73 510, a kereskedelmi 
osztályé 19 172 forintot, az 
anyagosztályé pedig 17 611 fo
rintot takarítottak mei:!. vaJtvis 
vállalásaik 80,35, 71,75 és 87,39 
százalékát teljesítették. 

Ezek a számok beszédes bi
zonyítékai a szegedi igazgató
ság dolgozói lelkes munkaver
senyének. A szakszolgálatok 
összesen 1 815 316 forintot ta
karítottak meg a népgazdaság 
számára a harmadik negyedév
ben és ezzel hat hónapra vál
lalt megta!karítá.!ai!knaJk 7 I ,64 
százalékát három hónap alatt 
teljesítették. Ha tovább fokoz
zák a munkalendületet. min
den lehetőség megvan arra, 
hogy a húsz budapesti üzem 
versenyélhez csatlakozva tett 
vállalásaikat határidó elótt ki
magasló eredménnyel teljeslt
&ék.. 

Nemcsak szóval 

Most már egy éve, hogy a 
DISZ-vezetóségben ellátom az 
oktatási felelós tisztségét. Az 
idén két Petőfi-iskola indul 
a ponkon, 15-15 hallgatóval. 
A hallgatók többségével sze
mélyesen beszélgettem, igye
keztem meggyözni őket a ta
nulás fontosságáról. úgy iár
zem, ez sikerült és fóleg azért, 
mert nemcsak szavakkal, ha
nel'l' tettel is agitáltam: jelent
keztem Petőfi-iskolára. 

Két hónapja vettek fel a 
taggyűlésen tagjelöltnek. El
mondták rólam, hogy már 
1956 áprilisi tervemet teljesí
tem, 250-270 százalékos át
lagteljesítményt érek el. Mun
Jcaheyem tiszta, :zámadáselvá-

Elmondta: 
Furulyás János, 

Budapest-Nyugati-oályaudvar 

Úi képes folyóirat 
jelenik meg 

Az IBUSZ kiadásában uJ
fajta, mélynyomású képes fo
lyóirat jelenik meg november
ben. A folyóirat !hazánk tájait, 
népművészetét. történelmi ne
vezetességeit. a hazánkban fo
lyó nagy épltkez.éseket ismer
teti majd, s idegenforgalmi 
híreket közöl. A Képes Ma
gyarország című havi folyó
irat elsó száma sok fénykép
pel, sport-, divat- és rejtvény
rcwattal novembe,- 20-án jele
nik meg elóször, 

rácska Ferenc mozdonyveze
t6kke1 a bukaresti rendezópá
lyaudvarra került. De mindez 
csak egyik megnyilvánulása 
volt az akkori rendszer nem
zetiségellenes magatartásának. 

A vasút a legvakmerőbb 
üzérkedések színhelye volt. 
Aki jó pozi,ci6ra vágyott és 
pénze is volt hozzá, az hama
rosan megismerkedett Rotá
r-uékkal, a minisztérium M. 1 .  
osztályáról. Ök „árusították" 

megalázástól rettegett, ezut,i11 
arra is felkésrülhetett, how 
bármelyik pilL2natban a front
ra, va.gy a koncentrációs Iá• 
borokba kerül. 

De ezek már utolsó rúgásai 
voltak Horthy, fasiszta rend,
szerének. A háború végülia 
őket seperte el. 

1 1945. 1 
az állomásokat, természetesen 
búsás fizetség eltenében. 1938- A lázas munka évei köut,. 
ban Andrei Emil állomásfő- keztek _1 94-1 után. Helyre kel,. 
nöknek 100 OOO lejébe került, l.ett al!itanunk a vasú.tháloza
hogy Maroshévízre kerülhes- 1 

tot, amelynek 90 százalékát 
sen. Marosvásárhelyen 80 OOO, f1;lrobbaniották, 00011 elhord,, 
Palotailván 60 OOO lejbe került I 

tak a vis.szavonuZó fasiszták. 
a fón,öki beosztá3. Az állomás- A helyreáLlitás az elsó napok,

fón.ölrok aztán hasonló módon ban megke:dódött, s a forga• 
szerezték vissza bőséges ka- lom az elso hónapokban meg
mattal az állomásokért fi.ze- indult. Ekkor már együtt doL
tett „spercet". Marinescu go�k az össz�s itt?"'aradt ro
mérnök, Marosvásárhely-fel- man, magyar es mas nemzett
só állomás főnöke például ségú vasutasok. Nem volt töb-
1 000 leit szedett minden va- bé nemzetiségi és faji meg
gon kiutalásért. küLönböztetés. A párt csak 

egyet kért mind.enkitól: Be
csületes, jó munkát! Ujra fel
éoii.Zt a marosvásárhelyi, dé· 
dai, gyergyószentmiklósi fú• 
tóház, a ratosnyai és várhegyi 
állomás, kibővült Radnóton, 
Ludason, Szentpálon, Sárom
berkén, Régenben, Marosvé• 
csen, Dédán, Gyergyószent
miklóson és sok más heZye11 
az állomás. 

Hasonlóa.n mentek a dol-
gok a kolczsvári üzletvezeto
ségen is. Itt Sirb Ioan és 
Vedeanu Vasile, az M. l. osz
tály megbízottjai „intézték" az 
alkalmazottak ügyeit, de ott 
volt Triteanu, százholdas ko
csárdi föl,d.birtokos is. aki a 
kocsárdi fűtőház mellett épí
tenc!fí lakásokra kiutalt 50 OOO 

téglából emeltetett családi vil
lát magának, 

A f6vonalról rövidesen min
den magyar állomásfőnököt 
zeváltottak, itt még pénzért 
sem lehetett álláshoz jutni. 
Egyébk.ént is 30 OOO lejbe ke
rült az állomá.sfónöki vizsga. 

l 1940. 1 

l\1egszüntek a rél}i rendszer 
gáncsoló intézkedései. Meg• 
javu!tak az életkörülmények.. 
A múltban mesi;ze el kellett 
kerülnünk az aranyzsinóro• 
méltóságasok és kegyelmesek 
kaszinóját. Ma egyre több 
munkáskZub nyílik, Marosvá
sárhelyen 15 OOO kötete, 
könyvtár áll a vasutas dolgo
zók rendelkezésére. Szakmai 
tanfolyamra járnak, Vásárhe-

1940-ben, a bécsi diktátum lyen több, mint 200 munkás 
alapján &zak-Erdélyt l\1a- nyert Íf/1/ szakképesítést. A mi 
gyar<Yrszághoz csatolták. A sorainkból emelik a legjobba
magyar vasutasok közii.l sokan I kat Cl;Zokra a _  ve_zetó helyek�e, 
azt remélték, hogy ezzel meg-

1 

ah?va egy e_vtizeddel ezelátt 
szűnik az üldöztetés és meg- meg csak a hirh�dt M. 1. os:z
alázás. Nem így törtent. Az tály drága protekciójávaJ. le· 
erdélyi vasú.ti munkások, fü.g- ,

1 

hetett bejutni. 
getlenül attól, hof/11 magya- Apáinkat és bennünket 
rok, vagy románok 1.'oltak. be-

I 
nye/.vvizsgákra kényszeritet-

széltek-e magyarul, vagy sem, tek, de tanulásra nem n11U,◄ 
e'71Jaránt „idegenek" voLtak az tottak lehetőséget. Gyerme-
idehelyezett f,mök,ök előtt. keink - kevés kivétellel 
Orbán Ferenc állomásfőnök elvégzik a k,özépiskolát s 
kijelentette: .,kitakarítom az kormányunk sok.a.t küld kő-< 
állomást a románok.tó!". Ki is zülük felsőfokú tanintézetek-' 
takarította. Rövidesen csak be. Mózes Irén. Plpp Károl11 
néhány volt C. F. R.-ista ma- és még néhány munkatársam 
radt a nagyváradi állomáson. gyermeke a vásárhelyi orvo,i 

Az erdélyi vasútasoknak e!;'yetem hallgatója. 

mintegy ötven százalékát már Bennünket, vasutasokat u 
az első két hónapban áttel.e- egész ország népe szeret és 
pítették. Erdélyben egész se- megbecsül. Szovátán, Borszé• 
reg „méltóságost", .,tekinte- ken, Vasile-Roaitán, S!ame 
test" ü.!tettel, a ny!Vkunkra. A Moldovei-on, Herkules-für• 
szatmári áUomásfónök ab- dön és másutt vasutas üdü, 
Zaka előtt még akkor is tiszte- Zőink vannak. ahol nemzeti• 
legve kellett elmenni, ha a ségre való tekintet nélkül P'
.,f6nök ú.r" nem 1,olt odabenn. henhetünk. 
A kolozsvári állomásfőnök * 

irodájából minden reggel hát- Mi, vasutasok nem felejtjilk 
tal jöttek ki a dolgozók a je- el soha ezeket az éveket. Most, 
lentkezésról. a Nagy Októberi Szocialista 

De még ez sem volt elég. Forradalom évfordulójának 
ídején, az ú.j ötéves tervünk J5tt a bűnös, szovjetellenes előestéjén ezek is lelkesítik 

háború, s aki eddig csak az vamt=inkat további sike
elbocsátástól, a nyomortól. a rekre. 

A Csehszlováf Köz ársnságból 

A szlovákiai Zsellna- Martlm-Vrutkl villamosított vonalon a sze
relvények teljes meqterhelés esetén Is e!�rhetik a 120 kllométe�• 

sebesséqet. 
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!)�1�z új műhelyben Kiskunhalas útja az első élüzem jelvényig 
nem szabad visszatérő javításnak lenni·· 

.
- L6fogat6s a lerencv6rosi kocsijavító-műhelyben :-

A látogató már meg sem le.. építése szerepel, bevezették az sült, p,..odig valamennyien keZpódik, amikor új létesítményre elektromos ivhegesztést, meJI- dők. De ugyanígy a Mándi és bukkan Budapest-Ferencváros vasegyengető készüléket sze-- Ma!ksa üi-brigádok. Badacso-pályaudvaron. .C:pül, alakul reltek fel. az anya«okat cs·11. J • 
bb d • .., nyi eno hegesztő-brigádja is legnagyo ren ezopályaudva. !ékkel szállítják a rnunkalhe- iényegesen növelni tudta a tel-runk. hogy ne csak a legna- lyekre. jt-i,itményét. gyobb, !hanem a legkorszerűbb 

is legyen, hogy az itt dolgozó Az új technika A további műszaki fejlesz-
vasutasok minél kedvezőbb téssel azt akarják elérni a dol-
munka- és szociális körülmé- segítségével gozók, hogy a futójavítások 
nyek között végezhessék mun- A múszaki fejlesztéshez a mellett minél több középjaví-
kájukat. dolgozók is hozzájárulnak újí- tást végezzenek. Ehihez azon-

Az új létesítmények '.között tásaikkal, ésszerűsítéseikkel. ban a forgalmi dolgozók se-
az egyik legjelentősebb helyet A famegmunkáló gépek kései- gítségét is kérik. mert tervü
a kocsijavító műhely foglalja nek köszörülését például igen ket csak úgy tudják megvaló
el A ,,Májm 1" laktanya új ügyes szerkezettel oldották sftani, lha a gurítódombon csök. 
épületének szomszédságában meg, a mellvasegyengetőhöz ken a kocsisérülések száma. 
emelkednek a kocsimű'hely pedig gázhevítő készüléket Ezenkívül mielőbb szükség 
csarnokai, az emeletes iroda- szel'kesztettek. A régi mű- lenne a régi, balesetveszélyes 
ház, amelyben !helyet kapott helyben a legnagyobb tel- kéziemelők kicserélésére 

k Ó jesitmény naponta 90 ko- amelyek valóban méltatlanok az o tat terem, a tágas, tiszta 
ebédlő, az öltözök és a fürdő- csi futójavítása volt, most a korszerű műlhely,hez. 
helyiségek. Az épület mellett már nem ritkaság a 130 - Legfőbb célunk a kocsi
öt vágányon sorakoznak a kocsi. A teljesítmények növe- javítások minőségi elvégzése 
javítandó teherkocsik. A brigá- kedésével. a műszaki fejlesz- - mondja búcsúzóul Va.sborosi 
dok egyelőre még a szabad ég téssel nőtt a dolgozók keresete Imre kocsilakatos. - Jelsza
alatt dolgoznak, mert a i;öp- is. Fábri István alvázlakatos vunk: az új mű.helyben nem 
tetólc építését csak tavaszra ifi-brigádjának például min- szabad visszatérő javításnak 
,.irányozták elő". Más panasz- den tagja prémiumban része- lenni - nem is volt még. 
szal nem is igen találkozunk az 
új műhelyben. 

A világhírű halasi csipke 
szülővárosának állomása nagy 
örömmel fogadja ezekben a 
napokban a látogatót ; jólesik 
az állomás dolgozóinak, hogy 
mások is osztoznak örömük
ben, abban, hogy az állomli.s 
homlokzatára felkerült az él
üzem jelvény. 

Az átmeneszlók 
jó munkája 

Ha bárkit megkérdezünk a 
dolgozók közül, hogyan érté!k 
el a jó eredményeket, a vá
lasz csaiknem szó sz.erint 
ugyanaz: 

- Nem volt könnyű. Az ál
lomást már úgy kinőtte a for
galom, mint kamaszgyerek a 
tavalyi ruhát. A helyszűke 
legfontosabb feladatunkká tet
te, hog.v mintagazda módjára 
gazdálkodjunk hat vágányunk
kal. A második negyedévben 
már nem sok hiányzott az él
üzem-szinthez, a kocsitartóz
kodási egységidőben volt csak 
lemaradásunk. Fokozott erővel 
küzdöttünk tehát a kocsi
ácsorgás ellen, minél előbb 
igyekeztünk elküldeni az ele-

Pillant6s a múltba Aki mögött negyven ésszerűsítés van 
A műhely tulajdonképpen 

:nem is új, 1932 óta működik, 
itt állott azelőtt is néhány mé
terre az új épület >helyétől. Az 
ütött-kopott baralcépület, a 
féklakatosok vagonműhelye, 
amelynek emlékét most már 
csak néthány fénykép őrzi, hű 
példázója volt a Horthy-rend-
6Zer „szociális gondoskodásá
nak". 

- Elmondani is neihéz mi
lyenek voltak a munkakörül
mények, a szociális viszonyok
ról nem is beszélve - mondja 
Zerényi István csoportvezető 
a műhely legrégebbi dolgozója'. 
aki már 1917-ben is kocsilaka
tos volt Ferencvárosban. -
Téli védőruhát egyáltalán nem 
kaptunk, négy mosdótál képvL 
5elte a 'higiéniát, a javítóbakon 
ülve, papírból ebédeltünk. 

- Most 12 zuhanyozó, 22 
mosdókagyló. hideg és meleg
''ÍZ áll a dolgozók rendelkezé... 
sére, a műlhelycsarnokokat ter
moventillációs rendszerrel fű
tik, dolgozóink mind megkap
ták már védöruháikat -
mondja a jelenről Szi!klai 
Lá,sz!ó föművezetö. Ugyan
csak ö és Filep István főmér
nök beszélnek a technikai fej
Uíd.ésr6l, amelynek segítségé
vel a dolgozók július óta. mi
óta átköltöztek az új műhely
be. tervüket mindig 115-120 

.szá.zal'élkra. tudják teljesíteni, 
míg a régi műhelyben a 100 
százalék elérése is nagy erő
feszítést kívánt. Új eszterga
műhelyt, kerélktalpesztergát 
kaptak, a Budavidéki Gépgyár
ban most készül a múhely rú
gós kalapácsa, a legközelebbi 
tervekben kerékpársüllyesztő 

Belépünk az :!!:szaki Járómú
javító XV. osztályának egyik 
műhelyébe. Egy hosszú aszta
lon elhasznált és új alkatré
szeket látunk. Mindegyik alatt 
kis cédula, melyen ez áll: 
„Hyen volt - ilyen lett", és 
annak a dolgozónak a neve 
akinek javaslata nyomán régi'. 
használhatatlannak vélt anyag
ból fontos új alkatrészek ké
szülnek. 

Az egyik papíron régi. el 
kopott hajtókarcsavar fekszik 
és mellette az ilyenböl készült 
új, kisebbméretű hajtókarcsa
var. Látszatra nem nagy do
log, de ha figyelembe vesz
szük, hogy ezzel külföldi anya
got - valutát ta:karítuntl< meg, 
mindjárt megnő jelentősége. 
Bene András javaslata. Egyéb
ként igen sokszor olvassuk ne
vét egy-egy kiállított újítás 
mellett. 

Bene András motorszerelő 
először 1949-ben adott be újí
tást és azóta közel negyven 
ésszerűsítése volt, amelyeknek 
zömét bevezették és jutalmaz
ták. 

Egyik legjelentősebb újítá
sa, amit Vasvári Sándorral 
közösen 1953 márciusában 
nyújtott be, a „Schutz D-400 
typ. motorok hengerpeTSelye
zése" volt. A motorok hengerei 
a sok használattól és fúrástól 
teljesen használhatatlanná vál
tak. Új hengereket beszerezni 
nem lehetett és így a motorok 
nagyrésze állt. Az újítás lé
nyege a SchUJtz �00-as 
motorhajtánykocsik hengerei-
nek ócska anyagokból való 
felújítása hüvelyezés által. 
Az újítás bevezetése lehetővé 

tette, hogy a hengeröntésre 
váró motorokat üzembehelyez
zék. Az azóta eltelt idő bebi
zonyította, hogy Bene András 
és Vasvári Sándor megérde
melte az 551 forint jutalmat, 
mert az újítást követő egy év 
alatt 12 532 forint megtakarí
tás jelentkezett. 

Amikor azt kértük Be� And
rástó!, hogy beszéljen arról, 
milyen újításai vannak még, 
csak annyit válaszol : - Nem 
tudom én azt mind fejbe tar
tani. 

De beszél helyette a karton 
az újító irodán, ahol szép 
sorban fel van írva, hogy mi
kor mit javasolt. Egyik he
lyen ez áll: ,.Műszaki újítás". 
Kérésünkre az elvtársak ki-

keresik az anyagot, amely
ből kiderül, hogy általa az 
Opel-szivattyút Wanderer
motorhoz is fel lehet hasz
nálni. 

A XV. osztályon több Bene 
Andráshoz hasonló kiváló és 
az újért harcoló ember van. 

Nem lehet csodálkozni 
azon, hogy itt jó úton halad 
ez a nagyszerű mozgalom, 
mert a műszaki vezetők és 
elsősorban Berta osztályveze
tő elvtárs szívén viseli a dol
gozók kezdeményezéseit. Nincs 
olyan pártcsoport-ülés vagy 
szakszervezeti nap, ahol ne 
foglalkoznának ezzel az 
egyénnek és közösségnek egy
aránt hasznos - munkával. 

B. J. 

A G YSEV az őszi forgalomban 
Az éí6zi forgalom a GYSEV 

erőpróbája is. A munka súly
pontja a Petöházi Cukorgyár 
kiszolgálása. de alaposan kive
szi részét a GYSEV küLkeres
kedelmi forgalmunk lebonyo
lításából is, hiszen a nyugati 
országokba irányuló export 
majdnem teljes egészében át. 
halad vonalán, 

A nehéz és felelősségteljes 
munka szálai az i.;(azgatósá.J!;1 
forgalmi menelirányítók kezé.. 
be futnalk oosze. A múlt évben 
felszerelt szelektoro.'> készülé
keken fi.gvelik, irányítják « 
for,ralmat. halliratiák az állo
máf;dk forgalmi szoJ,gáJattevö1-
nek jelentéseit. és adják ren
delkezésefket. Egy gombnyo
más é.<; máris megvan az össze
köttetés a kívánt állomással. 

Finta Tibor menetirányító. 
nak éppen Petőháza jelenti, 
hogy a cukorrépa befutás nap
ról napra erősödik. figyelmez
teti a menetü·ányitót a vonat
forgalom fokozá-sá:-a. Finta elv
társ máris Kapuvár és Csorna 
állomással lép érintkezésbe, 
tájékozód1k, rendelkezik a vo
natok nagyságáról. futásáról, 
nehogy valamelyik állomáson 
vagy a cukorgyár területén 
torlódás álljon elő. 

Az áliomás! dolgozók is tisz_ 
tában vannak feladataik súlyá
val Sapr0n állomás for_galmi 
szolgálattevői a szolgálat meg
kezdése előtt megbeszélik a 
dol,gozókkal a feladatokat, 
gyors és fegyelmezett munká
ra oktatják öket. 

----------------------------------- Jelentős feladat hárul a ke-

A Viharsarok egyik leg
fontosabb városa: Békéscsaba. 
Nem a földrajztudomány, 
hanem a történelem nevezte 
el Viharsaroknak ezt az or-
15Zágrészt, mert a kubikosok, 
a nincstelen földmunkások 
között folyvást izzott a parázs 
és örök&; vihar dúlt. Szántó 
Kovács János és Achim Arui
�ás parasztjainak zendülése 
végigsepert a tájon megrázta 
kínzóiknak hatalmát, felrázta 
a nincstelen proletárokat. 

Ma szép, termékeny vidék 
a békési táj. Erdö alig akad, 
annál több a szántóföld. Csaba 
a megyeszékhely, a vidék 
mezőgazdasági és ipari köz
pontja. A csabai hentesáruk 

világhírűek. Automata beren-
, 

píron van meg. Különösen di
dez.ésű téglagyára ott füstölög cséri.k a fűtöháziak elvtársi se. 
a tiszta, nagykiterjedésű pá- gítségét. Ritkaságszámba megy 
lyaudvar tőszomszédságában. egy gépre-- vagy vonatravárás. 
Nem kevesebb, mint 30-40 1 Jó szénnel szereli,k k.i a tar
millió tégla és 25-30 millió talé!kokat, javítás miatt nem 
cserép készül itt évente. ácsorognak a mozdonyok. A 
:Jinnyit szállítanak vasutasaink siil<er másik kulcsa: a szovjet 
szerte az országba. A nép- siktolatási módszer alkabnazá
humor által „csirkegyárnak" sa. A megállás nélküli szalasz
elk:eresztelt baromfifeldolgozó tást lö�é_ssoro1:3-tta_l, va}amint 
telepén tízezerszámra dolgoz- a dupla�t muvelik eloszere
zák fel a baromfit Az elmúlt tettel. Kiszel,y András, Lehel 

tíz esztendő alatt ·fejlődött ki J�?5 � M<;-ka._i Má_rton �ri
a város textil- és malomipara, gadJa �ITT'. vegz! a_ siJrtolata�t, 
szerszámgépgyártása. Az egy- �agy oron1 nezn1. Balesetük 
re szaporodó, bővülő üze- evelk óta nem vollt. 
mek termékeinek elszállítása A fűtőhá,z vontatási dolgozói 
ugyancsak próbára teszi a a múlt évhez viszonyítva húsz 
vasutasokat, százalé!kkal több elegyet von

reskedelmi szolgálatra is. A 
soproni kereskedelm.i dol.gozók
nak 111em mindegy, hogy a 
húsztonnás kocsi teljesen ki 
van-e haszmálva. SeifjeTt Béla 
raktárnok kiváló eredményt 
ért el a d<:ocsikihasználásbaln, 
tervét 110 százalékra teljei;í
tette. 

A GYSEV-nek az idén csailt
nem 10 százalékkal több ko
csit kell mozgatnia. mint ta
valy. A pártszervezetek és az 
üzemi bizottságok jó munká
val segítik a dolgozókat. akik 
meg is felelnek a várakozás
nak és a maguk területén si
kerre viszi'k az őszi for.galmat. 
amint azt a vasútüzemi érte
kezleten megígérték. 

KÖZEL KÉTMILLIÁRD 
FORINT . . .  

Élen a csomoponti versenyben 
tattak és 11 százalékkal csök
kentették az önköltséget. Vo
nataik nagyrésze 30-50 s7.á
zalékos túlsúllyal közlekedik. 
Eredményesen vesznek részt 
az összekapcsolt mozgalom.. 
ban. 

Vasárnap Pesterzsébeten 
tartották meg az ötödik Bé'k.e· 
kölcsön első sorsolását. 96 250 
kötvény számát húzták ki 
23 287 800 forinttal. 

Ha arra akarunk választ 
adni, vajon megfelelnek-e a 
békéscsabai vasutasok fel
adatuknak, nem tűnik 
nehéznek a felelet. A harma
dik negyedév élüzemei között 
ott találjuk a békéscsabai ál
lomást és fűtőházat. Kiváló 
munkájuk elismeréséül mind
kettő elnyerte a miniszter és 
a szakszervezet központi veze
tőségének zászlaját. A II. cso
portba tartozó csomópontok 
közül Békéscsaba a legjobb 
eredménnyel dicsekedhet. 

Az állomás párosversenyben 
van Székesfehérvárral. Lelke
ledésükre mi sem jellemzőbb, 

minthogy terhelési tervüket 
öt, a kocsitartózkodási egy
ségidöt hat, a kocsikihaszná
lási tervüket tíz, menetrend
szerinti indítási tervüket pe
dig 43 százalékkal jobban tel
jesítik, mint a fehérváriak. 
Egyedül a kocsimozgatási egy
ségidejük marad el nyolc szá
zalékkal a fehérváriak mögött. 

A siker kulcsai 

A siker titkát abban látják, 
hogy a szakszolgálati ágak 
együttműködé5e nemcsak pa-

A dolgozókat joggal keserí
ti el, hogy a többszörös él
üzem fűtőház öltöző. és mos
dóépületét a Magasépítési 
Válla1at hanyagsága miatt -
csupán néhány armatura 
hiányzik - még mindig nem 
tudják átadni rendeltetésének. 

Az 1950. szeptember óta le
zajlott 32 államkölcsön húzá

_son - az egész kötvényeket 
véve alapul - 7 055 200 ki
sorsolt kötvényre 1 966 OOO OOO 
forintot fizetett vissza álla
munk a kölcsönjegyzöknek. Az 
Ötödik Békekölcsön vasárnapi 
húzásával a kisorsolt egész 
kötvények száma 7 151 450-re, 

A bélkéscsabai vasutasok a kötvénytulajdonosoknak 
az élüzemjelvény birtokában 

I 
visszafizetett összeg pedig 

még lelkesebben dolgoznak a 1 989 287 800 forintra emelke-
kitün tetó cím megtartásáért, dett, 

gyet. Ezért még szorosabban j métertervünket október �-án 
kellett együttműködnünk a befejeztük. Hozzánk tartozik a 
menetirányítókkal és a fűtő- kalocsai, ba;ai és a kunszent
házzal. miklós-tassi fűtőház is, ahol 

Elmondják az állomás dolgo- szintén kedvezőek az eredmé
zói, hogy az átmenesztök jó nyek. Mi1;da_nnyi�n csat�akoz• 
munkájának nagy része van az tunk a pecs1ek teli felh1vásá• 
élüzem cím elnyerésében. Bar- hoz. 
ta Lász!ó, Horváth Béla, Ma

gyar Káro!y és Pintér Józsefné 
figyelemmel kísérik minden 
egyes kocsi tartózkodási idejét, 
s7.inte stopperórával mérik, s 
ha csak néhány perccel is me�
haladta a tartózkodást, jelentik 
a szakvezetésnek. A kocsi tar
tózkodási idö állandó ellenőr
zésével sikerült elérniök, hogy 
ennél a tényezőnél 13 száza
lékkal teljesítették túl az él
üzem-szintet. 

A jó kapcsolat a menetirá
nyítókkal szintén hozzájárult 
az eredmények javulásához. A 
menetirányítók az állomással 
történt előzetes megbeszélés 
i1dapján igyekeznek minél több 
vonatot áthaladtatni az állo
máson. 

A fűtőház munkája szoro
san egybekapcsolódott az állo
máséval. A Ke!ebia és Báta
szék f<>lé 'cüldendó vonatokhoz 
mindig időben biztosítja a gé
pet, és ezzel egyformán segíti 
az állomást a határforgalom
ban és a pécsi szénmedence 
kiszolgálásában, de nem ke
vésbé fontos körülmény, hogy 
a szegedi és a békéscsabai tér
ségbe irányuló elegyeket is vá
rakozás nélkül továbbítja. 

- A húsz budapesti üzem 
felhívásához az elsők között 
csatlakoztunk - mondja Csala 
elvtárs, a fűtőház főnöke. 
Nagyrészt a csatlakozás nyo
mán megindult versenynelt 
köszönhetjük, hogy évi kilo-

Szívesen Yállalnak 

túlsúlyt 

A kívülről meglehetősen el• 
hanyagolt látványt nyújtó, mé
reteiben is kicsiny fűtőházban 
valóban ele,·en versenymun
kát találunk. Az állomáson és 
a vonalon azt mondták: .,a ha
lasi fűtőház mozdonyvezetői 
még soha nem vonakodtak a 
túlsúlyos vonatok továbbításá
t.ól". S most itt írásban lát
juk ennek bizonyítékát :  Retek 
Sándor mozdonyvezető és Hu
szár István fűtő, a fútéház 
DISZ-brigádjának tagjai 6087 
tonna túlsúlyt továbbítottak 
324-es gépükkel, Mórágyi La
jos mozdonyvezető és Rózsa 
János fűtő túlysúly-továbbítá
sa pedig 4220 tonna volt szep
temberben. Farkas II. Lász!6 
mozdonyvezető és Varga László 
fűtő 22-es sorozatú mozdonyá
val 59 százalékos szénmegta
karítást ért el. A mozdonysze• 
mélyzet jó munkájához hozzá· 
járult a fiókmúhely is, jó mi
nőségű munkával 162,5 száza
lékra teljesítette időszakos ja• 
vítási tervét. 

Az egybehangolt, jó munka 
a legfőbb tényezője annalc, 
hogy Kiskunhalas állomás 
eredményesen tudja ellátni 
fontos munkáját itt, a Dunán• 
túl és a Tiszántúl jelentős far· 
galmi találkozópontján. 

Új felvételi épületet kap Szolnok 

A háború megrongálta 
egyik legnagyobb vasúti cso
mópontunk, a szolnoki' állo
más épületét. A már korsze
rűtlenné vált, romos állomás
épület helyén korszerű állo
másépületet emel népi álla
munk. Az építkezést 1956. ele
jén kezdik meg és 1957 tava
szán fejezik be. 

A felvé�li épület 320 méter 
hooszú lesz. Főbejárata a vá
rost az állomással összekötő 
Beloiannisz sugárút tengelyé-

be kerül. 500 négyzetméter 
alaplerü'.etű előcsarnokot, vá• 
róhelyiséget, kultúrvárótermet, 
valamint anyák várótermét is 
létesítenek az épületben. 

A vasúti munka zavartalan 
végzésére szolgál egy torony• 
szerű épületrész. A toronyból 
az egész állomást áttekinthe
tik. 

A mintegy 30 millió forint 
költséggel épülő állomásépüle
tet képzőművészeti alkotások
kal, freskókkal, szobrokkal dí
szítik. 

Amikor a halesetelhárítási 
értekezletet éri baleset 

A Vasu� Dolgozók Szak
szervezete munkavédelmi és 
társadalombiztosítási osztályá
nak együttes rendezésében 
november 11-én kilenc orara 
az Eszaki Járóműjavító kultúr
otthonában balesetelháritási 
értekezletet szándékoztak tar
tani. 

De csak szándékoztak .  . . A 
meghívó. amelyet Krekó Fe
renc elvtárs. a munkavédelmi 
és munkásellátási osztály ve• 
zetője írt alá, annak rendje és 
módja szerint eljutott közel 
nyolcvan elvtárshoz. Napiren
den a vasúton előforduló 
balesetek értékelése és a bal
esetek elleni harc lett volna, 
Előadója azonos a meghívó 
aláírójával. 

Nehogy azonban a meghívot
t.ak tévedésből máshova men
jenek, még azt is ráírták a 
meghívóra. hogy az értekezlet 
színhelye a 75-ös trolibusszal 
és az 55-ös autóbusszal l,;öze
lithetö meg. 

Még alig „pirkadt", de már 
tele volt a járóműjavító be
járata meghívottakkal Eljött 
a kilenc óra is anélkül, horv 
bárki füle botját mozgatta vol-

na a rendew"Jc közül. A meg� 
jelentek közül számosat a 
munka legközepéböl emelt ki 
a meghívó. És miután az in
vitáló szerv megbecsülésnek 
örvend, mind egy szálig ott is 
voltak, de az előadó és a két 
o"ztály munkatársai minden 
fúrkészés ellenére nem voltak 
találhatók. Végül valaki azt 
találta ki, hogy meg kellene 
kérdezni a munkavédelmi osz
tályt. hogy áprilisi tréfának 
szánták-e az összejövetelről 
szóló értesítést most novem
berben. vagy késve bár, de 
megtörve nem, mégis megtart� 
ják az értékelést. Nem 1:al'< 
tották meg! 

Vajon milyen véleménnyel 
vannak a megjelentek a szak• 
szervezet és elsősorban az ille
tékes osztályok munkájáról? 
Ki pótolja a feleslegesen ki• 
esett munkaidőt. kinek lesz 
.,bátorsága" egy újabb érte
kezlet összehívására a fenti 
tárgyban? 

Az eset nagyban csorbítja a 
szakszervezet tekintélyét, s 
elsősorban a kezdeményező
két. Tanulságai okulást kell 
hogv jelent�enek a jövőre V<>4 
n-atkozóan, 
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A Z  ELS Ő NAP  
Jó két hónappal ezelótt, a Nemigen foglalkozik senki ve

szakszervezet kultúrneve!ési lünk, pártonkívüliekkel. <1€ 
osztál11án beszélgettünk Rontó még tán a párttagokkal sem. 
Bela elvtárssal. - Elvtárs - fordult hozzám 

nál statisztikus, járta& ti ke
reskedelmi teendőkben és mint 

A szakszervezeti választások tapasztalatai 
Miskol e-Gömöri pálya udvaron 

- Falura megyek, a mezógaz_ Aggod Imréré - régen szeret
dasáaba - mondta akkor és nék már az asszonyok. ha ösz
úgu nézett végig íróasztalán, sze tudnák hozni az MNDSZ
amel11en ott sorakoztak a vas- szen,ezetPt. Dehát irányítás, 
utas kultúrottho1wk, kultúr- tanács nélkül . . .  

az itteni állomásfőnöktől hal- Néhány napja zajlott le állomá
lottam. a segédhivatalban vagy sunkon a szakszer\'eZeti vá
a kereskedelmi szolgálatnál lasztás. A választást gondos 
úgyis sürgős létszá.mkiegészí- előkészítő munka előzte meg, 
tésre lenne szükség. Az áthe- amelyhez a pártszervezet 
lyezésnek tehát nem látom körültekintó, érté'kes segítsé
semmi akadályát, ha csak nem get adott. Pártvezetőségi ér
a sajnos jólismert bü-rokrá- t<>kezleten tárgyaltuk a szak
ciát . . . zervezet eddigi munkájának 

munkában is élenjáró dolgo
zókat javasoltunk, Megvitat
tuk a bizalmi asoportok. a bi
zalmiak munkáját. Például 
megállapítottuk, hogy Miskolc 
-repülótér állomáson még há
rom bizalmi beéllitása szük
séges. Kovács Józsefné helyett, 
aki felületesen végezte mun
káját, másik elvtárs megvá
lasztását javasoltuk. 

!amint a SZOT V. és VII. tei. 
jes ülésén lwzott határozatak 
megval.ósitá.sáé rt. Részletesen 
ismertettük a beszámoloban 
azt iS. hogy mlt nyújtottunk aL 
Ir,másunk dolgozóinak az el
múlt válas-,:tások óta. 

A választások alatt -nem f&
ledkeztilnk meg az egyéb s:za.k,. 
szervezeti munkákról sem. Kti. 
li'nösen sokat foglalkoztunk a 
termeléssel, s• a munkaver� 
senyt összekötöttük a valas;i.. 
tások sikeres lcbonyolitásáva.l,. 

csoportok jelentései, program- - Az elvtárs vasutas volt, 
tervei, kérései, mintha búcsúz- ugye, úgu hallottuk - mondta 
na tőlük. Búcsúzna a vasútnál szmte szemrehányóan az új is
töltött tizenkét évtől. amely- tállónál az idós Ormos István. 
nek során csaknem eflll tucat- - Nohát, mert a Debreceni  
''lli poszton teljesített szolgá- Járómújavítóból tavaly itt vol
latot, a -raktári munkástól a tak egypára n. megígérték, 
térfelt•i!lllázóig, az átmenesztói hogu eljönnek máskor is. pat
beosztástól a t is=tképzó tanfo- ronálnak bennünket, aztán 
lyamon keresztül a szakszer- azóta se láttuk ólret. Pedig ni, 
vezeti mozgalmi munkáig. hogy elkelne ide az istáll.ók-

Ennek ellenére azzal a -re- .,,·edményeit és hiányosságait. 
ménn11el búcsúzunk Ron ó elv- Számbavettük a bizottsági el
társtól, hogy -rövidesen megol-

1 
nökök munkáját és azoknál a 

dódik ez a pr�_b,léma is s ne'!" bizottságoknál (pl. : munkásel-hag11 benne faJo nyomot, a.m,-
, 

. . . 1 • ) h l kor a vasútnál töltött tizenkét l�t;as. �ulturneve es , a � 

Részletes munkatervet ké
szítettünk a választások elő
készítéséhez és lebonyolításá
hoz. Választási műszakot szer-

esztendőre emlékezik. h1anyoosagok voltak. az eln� 
(Bi-) kök helyébe új, a szakvonall Uzemi bizottsági aktíva

és összbizalmi értekezle
ten tárgyaltuk a válasz-

veztünk 
é; a műszak ideje alatt leg
jobb munkát végző dolgozókat 
a választási taggyűlésen meg. 
jutalmaztuk. Jutalmat kap,o 
tak a szakszervezeti munká
ban élenjáró aktívák is. 

Es most. a búcsú után két ho;;, a takarmányozáshoz, trá
hónappal megérkezett. ha nem gyah01·dáshoz két csi!lekocsi, 
is falura, de a mezógazdaság- kisvasút. Meg aztán van egy 
ba, a karcagi Szabad Ifjúság szecskavágónk, amit nem tu
Termelősz/Jl'etkezetbe. A párt dunk beállítani. Hát ebben ü 
hívta a pesti fróasztal mellől segíthetnének , . . 
és a part t·árta itt Karcagon, - Ez a néhány beszélgetés 
szwes szóval, tanáccsal. segít- is mutatja - mondja Rontó 
seggel, hogy már az elsó &rák- elvtárs -, hogy az e lsó nap 
bar se ére:::::e magát idegen.- sem telt el haszontalanul. Any
nek. nyit már a kéthónapos iskolán 

- Mit-el telt el az első nap? hallottam. hogy a karcagi Sza-
- kérdezzük Ron.tó elvtárstól bad Ifjúság, a termelószövetke-
a termelószövetkezet irodájá- zeti t•áros tíz szövetkezete kö
ban. zött gazdaságilag egyike ti leg-

- Ismerkedéssel, Es ahogu erősebbeknek. 1r.unkafegyelem 
látom, az első hetek nagy -ré- szempontjából pedig az elsó 
sze is azzal fog eltelni.. Hiszen helyen van. De a jót még job
nem olyan könnyű megismer- bá lehet tenni. Ezt szeretném 
ni 206 embert. megnyerni a bi- elérni, mint a szövetkezet új 
zalmukat. bejárni 2156 hold párttitkára. Nemcsak a földet, 
földet, megismerkedni a szö- hanem az embereket is mú
vetkezet fejlődésével és tervei- velni kell, hoay minél szebb 
vel. Már láttam a tehenészetet, eredménnyel járulhassunk 
a sertésállományt, az új is- hozzá. a mezőgazdaság fejlesz
tállót. a seri.ésfiaztatót, a juh- téséhez. 
lwdályt. És találkoztam, be- Búcsúzóul még egy kérdés
szélgettem emberekkel, akik- sel fordultunk Rontó elvtárs
nek szai·aiból már kezdtek i.� hoz: 
kibontakozni a ram váró mun- - És a család mit szól a 
ka körvonalai. vidéki élethez? 

- Párttitkár elvtárs -
, 

Nem is sejtettük, milyen. fá-
m-On_dta példaul a szövetkezet jó pontot_ érintettünk a kérdés
legfiatalabb tagja. a 17 éves sel. Ronto elvtars a-rca. elkomo
Fóző Sándor foaatos brigádve- rul: 
zető - meg kell ám itt fogni - Sajnos, a vasút még nem 
egy kicsit a DISZ-t. nem tu- tette lehetót·é, hogy a csalá
dom, mi van 1:ele mo ·t, nem dommal együtt örülhessek az 
is hallat ·magáról, pedig még új munkának. Feleségem és 
tai:alu is ol11an s=�pen öss:::e- hatéves kislanyom örömmel 
hozott -minket fiatalokat szin- t·állalták a vidéki életet, szép 
játszásban, sportban, tanulás- lakást is kaptunk. de nem t11r 
ban . . .  dom. mikor költözhetnek ide 

- Párttitkar efotárs - fo- véglegesen. Feleségem ugyanis 
gott meg Kot·ács György - október 10-iín beadott áthelye
nem is tudom, mióta nem i:olt zési kérelmére még nem ka
már nálunk tagjelölt/elvétel. pott választ. Jelenleg a BVKH-

A küldöttközgyűlésekről 
Az üzemi bizottságot és a 

I 
a pártszen·ezet képviselői. 

számvizsgáló bizottságot - a Szavazati joquk csak a válasz
SZOT elnökségének határoza- tott küldötteknek. van. 
ta szerint - az ezernél több 

1 . . 
szervezett dolgozót foglalkoz- Mandátumvizsgáló b1zottsa-
tató üzemekben, hivatalokban got csak ott kell választani. 
küldö•tközgyüléseken választ- ahol az üzemi bizottságot kül
ják meg. döttközgyülésen választják 

Indokolt esetben (például. meg. (Taggyűléseken tehát 
ha az alaoszervezet több mű- nem kell.) A taggyűlés hatá
helybizottságból áll). a szak- rozatképességét a taggyűlést 
szervezet központi vezetőségé- levezető elnök állapítia meg. 
nek engedélyével ott is lehet A mandfltumvizsgáló bizott
küldöttközgyűlést tar.tani. ahol ság az üzemi bizottság beszá
nincs ezer szervez.ett dolgozó. molóia és a számvizsgáló bi
De ahol az alaps.zervezet tag- zottság jelentése utáni szü
ja'nak száma nem éri el a hat- netben n eg\'izsgália minden 
sz{,zat. minden körülmények egyes küldött megbfzóle\·elét 
között taggyűlést kell összehív- és szakszen•ezti tagsági köny
ni. vét. összeszámolja. hány kül-

A kti!dóttek számát - a dött jelent meg a közzyűlésen. 
szen·ezett dolgozók létszámá- Ellen,Jrzi. hogy a SZOT elnök
nak megfelclócn - a SZOT �ége \·álaszlásokról szóló hatá
elnökségénck határozata szab- rozal a hány küldöttet ír elő s 
ja mer:: A küldöttek részére ennek alnpján megállapítja, 
igazolványt (megbizólerelet. hogy határozatképes-e a köz
mand<1tumot) kell kiállítani. A ,cyulés. 
tapasztalatok szerint ezt sok 
helyen elmulasztják. pedig ez 
a szakszervezeti demokrácia 
me_gsét-tését jelenti. 

A le'épő üzemi bizottságnak 
és számvizsgáló bizott.,,ágnak 
azok a tagjai, akik nem vá
lasztott küldöttek. az üzemi 
küldöttközgyűlésen tanácsko
zási joggal vesznek részt. 
Ugyancsak tanácskozási jog
gal \·ehetnek részt a felsőbb 
szakszervezeti szervek. illetve 

A Yila lezárása és az üzemi 
bizottság válnsztása után a 
mandátumvizsgáló bizottság 
elnöke a fentiekről jelentést 
tesz a közgvulésnek. Amennyi
ben a ktildöttköz,gyülés nem 
határozatképes - a megvá
lasztott küldöttek kétharmadá
nál kevesebb jelent mel( -
úzy 14 napon belül új közgvű
lést kell összehívni. amely 
már a részvevők számától füg
getlenül határozatképes. 

LA  N D L  E R J E N Ő  S Z Ü L  E T -É S É  N E K 
N Y O L C VA N A D I K  É V F O R D U L Ó J Á RA 

mnelynek <SZervezője és vezet<t
je Landler volt. E sztrájk után 
a vasutasmozgalom más veze
tőivP! kilépett a Szentkorona 
Orszáaainak Vasutas Szövetsé
aéból és csatlakozott a szociál
riemokrata vezetés alatt álló 
Vasúti Munká$0k Ször,etségé
hez. 

Nyolcvan évvel ezelőtt -
1875. november 23·án - szüle
tett egy Zala megyei kis falu
ban Landler Jenő. A fiatal 
vasutasok keveset tudnak róla, 
de az idősebbek szeme felra
gyog Landler Jenó ne\'ének 
hallatAra. Nevének említése 
soké\'es harc emlékét eleveníti 
fel. 

Ml. magyar vasutasok úgy 
emlékezünk rá. mint a vas
utasok nagy barátjára. mint az 
1900-1919-es évek közötti vas· 
utas mozgalom szervezőjére, 
vezetőjére. Nem volt még 
munkásvezér. akí annyira egy
beforrt a vasutassá,ggal - a 
nagy vasúti fómühelyek prole
tarjaival éppúgy, mint a las
sabban öntudatosodó forgalmi 
szakmunká okkal és kisfizeté
sű vasúti alkalmazottakkal -
mint ő. Joggal írhatta 1918. 
decemberében ezeket a soro
kat: .,Nem hiszem. /wgy latei
ner ember és a munkásság kö
zött meghittebb, családiasabb, 
közvetlenebb viszony kifejlód
hetik. mint köztem és a vasúti 
mu'lkás eltJtársaim között ki
fejlódött." 

* 

A huszadik század forduló
jan Landler Jenő. mint fiatal 
úgyvéd került kapcsolatba a 
vasutasokkal. A l!Yakori bal
esetek miatt perbefogott vas· 
utasok érdekeit képviselte. Az 
iJ:!azság, a jog ezekben a pe
rekben a vasutasok oldalán ál
lott. ezért lett Landler Jenő -
az il(nzság és jog szi>.nvedélyes 
harcosa - a vasutasok 5ZÓ· 
szólója. 

Amikor 1904-ben a vasuta
sok szerte az országban a 
sztrájk fegyveréhez nyúltak -
hogy kierőszal·ol iák fizetésük 
felemelését. szolg:íla'i szabály· 
zatuk módosítását. szervezke
dési és politikai szabadságjo
gaikat -, Landler a sztrájko· 

lók mellé állt. A sztrájk miatt 
bíróság elé állított vasutasok 
tárgyalásán fennhan�n hir
dette. hozy: a vasutasok a 

szt-rájkkal az élethez való jo
gukat védelmezték . • .A vasutas 
sztráj!�ba-n - mmuiotta -, egy 
porba tiport . . .  társadalmi osz
t<ily öntudatra éb-redésének ie
lét. a szabadságnak hajnalha
sadását, megfeszített igazságá
hoz vezető igaz út elsó állomá
sát látom. üdvözlöm és csodá,
lom." A tárgyalóteremben est:Y
begyúltf'k tetszéssel fogadták 
a fiatal füz,rvéd nagyhatású 
beszédét. s így vélekedtek: .,Ez 
az ember a mi emberün1c. 
Lesz ez méa a vasutasok vezé
re." 

Az 1904-es sztráik után 
Landler tevékenven bekapcso
lóclott a vasutasmozgalnm 
szervezésébe. Egyik ügyvéd
társával sajtó alá rendezte ÉS 
könyvalakban meitielentette a 
vasutassztrá.ik búnperét. A 
Vasutas Szövetség megterem
téséért folyó harc e,gyik veze· 
tője volt. De a vasutasrnozga
lom érdekében kifejtett tevé
kenységet nem korlátozta a 
szövetségben vé,gzendő munká· 
ra. 1906. júliusában átvette a 
.,Vasutasok Lapja" című hf>
tenként megjelenő új� SZf'r
kesztését. A harcos vezéreik· 
kek mellett a lap cikkeinek 
többségét maga írta. Cikkeiben 
sfkr?'<Zi\llt az államvasutak 
vezetésének megrefol'Inálásá
ért, a vasutasok gazdasági 
helyzetének javításáért. <SZer· 
vezkedési és politikai jogaik 
kiharcolásáért. 

Amikor az 1905-ö:s oroszor· 
szági fo1Tadalom hatására ha
zánkban is nagy tömegmo�al
mak rázkódtatják meg a feu· 
dális Magyamnszág. a dualiz
mus épületét, Landler a tör
\',myercjú s7.olgálati rendtar
tás (pragmatika) kiharcold.Sá· 
ért hívja harcba a vasutaso-

kat. ,.tbTedjetek nagy álmo
tokból vasutas testvérek . _ .  
Tunya á.lmn-ra hajtsuk fejün
ket akkor, amidőn az egész 
tá-rsadalom hullámzik. szervez
kedik, összeveti minden e-re
jét egy TIUl(1asbb cél, egy szebb, 
jobb IM emberibb él!!tm6d. sza

badabb mozgá.n tér elnyerésé
-re és a Jövőre való garancia 
fejében? Ez nem lehet! S ha a 
pokol minden ördögével kelle
ne is szembeszállnunk, felr,esz
szük a küzdelmet . • .  sorakoz
zon minden vasutas :sietve a 
kibontott zászló alá.. melyet a 
pragmatikánk! !civívá.sa céljá
ból erős elhatározással 1'iszünk 
a döntő ütközetbe. hogy győz
zünk az ármány felett, t.'Ggy 
ott veszünk, d-e gyáván m.eg 
nem hajlunk a pokl.ok kapuja 
elótt sem!" 

Landler Jenő ebben az idő
ben POlitika.i állásfo,glalását 
tekintve még polg-ári demokra· 
ta. A megélénkülő munkás-
paraszt és nemzetiségi mozga
lom öt éppúgy. mint a többi 
polgári demokrata értelmiségi 
politikust. válaszút elé álJítot
la. Vagy a határozottabb harc 
iítjára lépő néptömegekkel 
P.gyütt halad s csatlakozik a 
munkásosztály szocialista párt· 
iához. vagy a nagybirtokos, 
nagytőkés kormány mellé áll
va szembefordul a néotóme
,gekkel. Amikor a történelem 
feltette e kérdést. Landler Je
nő már elválaszthatatlanul ösz
szeforrott a vasutas tömegek
kel. Allásfoglalását megköny
nyítette lázadó természete mel
lett az is, hogy a vasúti mun
kástömegek is egyre inkább 
,.OTOSZ mód-ra" kezdtek csele
kedni. 

A szociáldemokrata párthoz 
nlló nyílt csatlakozásához az 
utolw lökést az adta neki. 
hogy a polgári vezetés alatt 
:illó vasutas szövetség vezetó
�ége cserbenha.zyta. elárulta a 
hurhpcsti vill'lmosvasvtasok 
1906. októberi sztrájkiát, 

Ebben az időben a magyar 
uralkodó osztályok a szociál
demokrata párt áruló vezetői
nek se.Jtitségével úrrá lettek a 
forradalmi válsá,gon. vad düh
VPl vetették magukat a mun
kásos?.lálY és a falusi szegény
ség mozgalmára és szerveze· 
teire. 1907-ben az tii Szolgálati 
Rendtartás me,."Vonta a vas
utasok sztrájkhoz való jogát. 
1908-ban - alig kétesztendós 
működés után - feloszlatták a 
Vasúti Munkások Szövetségét. 

A kereskedelmi minis2Jter 
felbúzduhra azon. hogy a szo
ciáldemokrata párt és szak
tanács vezetösége leszerelte a 
vasutasok és a munkásosztály 
más osztagainak. a munkás
szövetségek feloszlatása elleni 
tiltakozását. rendeletet adott 
ki. amely elbocsátás terhe mel
lett megtiltotta. hogy vasuta
sok a szociáldemokrata párt
nak tagja.i legyenek. 

Landler Jenő a rendelet 
megjelenésének másnapján a 
Néoszavában írt cikkében be
bizonyította, hogy e rendelet 
ellentétben van a vasutasok 
törvényerőre emelt Szolgálati 
Rendtartásával s harcba szólí
tott a ,.törvénytipró, törvényel
lenes, így tehát önkényes és 
érvény te len" rendelet ellen. 
.,E rendelet . . .  egyenesen tö-r
vény be ü.tközó. s mint ilyent 
senkine!c respektálni azt nem 
kell. sót . . .  fel kell világosítani 
az egész ország vasutasságát, 
hogy e -rendeletet sem tudomá
sul t.•t>nniök, sem annak -ren
delkezését megtartani nem 
kell, sót ha öngyilkosságot el
követni nem akarnak. ha csak 
mo�zsáját akarják megmenteni 
a legprimitivebb emberi j<r 
aaiknak, nem is szabad . . •  
Nem maradhat m.ás hátra. te
hát, mint a -rendeletnek ell.en-

tások tonto.sságát 
és feladatait. Megbe6zéltük a 
bizalmiakkal a beszámolók je
lentőségét, megmagyaráztuk, 
milyen fontos. hogy a beszá
molókból dolgozóink hú lképet 
kapjanak szakszervezeti mun
lkánikról. valamint arról, hogy 
az üzemi bizottság, a bizal
miak mit tettek állomásunk 
dolgozóinak érdekében. 

Körültekintó gonirossággal a re-
szort bizottsági elnökökkel kar
öltve készítettük el üz.emi 
bizottságunk beszámolóját. A 
beszámolóban nagy gondot 
fordítottunk an·a, hogy meg
mutassuk szervezett dolgo
zóinknak, mit tett üzemi bi
wttsá.gwn.k a párt Központi 
Vezetőségének határozatai, va-

Do�ozóink megértették a 
választások jelentőségét. A 
szakszervezeti demokrácia t1sz... 
teletben tartásával biztosítani 
tudtuk, hogy a szakszervezeti 
tagok valóban 

az arra legérdemesebbeket 
választották 

vezetóikül és ezz.el megterem,. 
tették az eUifeltételét a sZaik• 
szervezeti mun'ka megja.t•ltá
sának, alapot adtak ahhoz, 
hogy még több . egítséget tud. 
junk adni a tervek teljesítésé. 
hez, a dolgozók élet- és mun
kakörülményeinek további ja
vítás...�oz. 

Balogh Tibor 
Miskolc-Gömöri pu. OB-elnöke 

GYEREKSZÁJ 

- Hány éves vaqy k!sfiam? 
- Otthon öt, a vonatcm há-rom és félt 

szegülni. minden vasutasnak. 
Ha kel! a legvégső eszközzel: 
az engedelmesség egyenes 
megtagadásával is!" 

A szociáldemokrata párt 
áruló vezetői megakadályoz· 
ták. hogy komoly tömegharc 
fejlődjön ki a kereskedelmi 
miniszter e rendelete ellen. 
Landler Jenőt e cikk miatt bí
ró.sá,g elé állították. De hatá
rozott állásfoglalása e törvény
telen rendelet ellen a szociál
demokrata párthoz való csat
lakozásra. a Nép;zava előfize
tésére serkentette a vasutaso
kat. Landler ettől kezdve félig 
illegálisan, de következetesen 
harcol a vasutasoknak a mun
kásosztály pártjához való csat
lakoz�sáért és az osztályhar
cos alapon 52ervezett egységes 
Vasutas SzövetséJ.ért. Ezt a 
harcot Landler mindig egybe
kapcsolta a vasutasság napi 
!(azclaság.i követeléseivel. han
!(oztatva: .. gazdaság! érdekeket 
az egyesülési és gyülekezési 
1011 nélkül megvédeni nem le
het." 

Landler politikai fejlődésére 
döntő befolyá.<;sal volt az, 
hogy nem élte a szakszervezeti 
bürokraták nyugodt. gondta
lan életét. hanem a kormány 
tiltó rendeletei ellenére. álJan
dó üldözés közben vé!(ezte fel· 
világosító és szervező munká
ját a vasutasok és az állami 
üzemek munkJ!sai körében. 
Részben ennek. részben a 
munkástömegekkel való szo
ro; kapcsolatának következ
ménye, hogy lényegében kez
dettől fogva a szociáldemok· 
rata ,:,árt balszárnyán talál iuk. 
Landler már a háború előtti 
években szembekerül a párt
vezérek opportunizmusával, a 
párt hivatalos irányzatával és 
a munkástömegekre támasz
kodva mind határozottabban 
követeli a meg nem alkuvó 
forradalmi proletár politikát. 
Különösen éle5.5é váltak ellen
tétei a pártvezetéssel a há
ború évei alatt. 

„Nemcsak nem támoaatta a 

háborút. hanem e(fllike volt a 
keveseknek Magyarországon, 

akik kitárt millel állottak e 
szuron11ok elé a tumcgzk élén 
a cse11dcirék és a szoc·aldemor,
rata vezetókkel szemben. DTá-< 
ga volt néki a munkásosztály 
becsülete és -raj a vott. hog-y 
ezt a becsületet megmentse . . • ' 
- olvassuk az MKP Közp0nti 
Vezetőségének Landler halála 
alka,mából kiadott gyász elen-
tésében. 

Amíg a szakszerveze!i bü• 
rokrácia azért dolgozott. hogy 
kiérdemelje a haborús kor
mány elismerését. addig Land• 
ler harcbavit:e a tömei:eket a 
háború és annak következmé
nyei ellen. Nem kis mértékben 
az ő érdeme. hogy a vasutasok 
és az állami üzemek mun• 
kása.i a háború kezdetétől fog. 
van élen jártak az életszínvo
nal csökkenésének megakadá• 
lyozásáért. a háború mielobbi 
befejezéséért vívott harcban. 
Landler a fáradhatatlan 
agitátor, és néPSzerű szónok. a 
tömegekkel egyilttérző. velük 
egybeforrt munk'svezér - az 
egyik szen•e7.ójP a háború 
második felében lezajló nagy 
háború ellenes tömegmozgal
maknak. Különösen kimelkedő 
szerepe volt az 1918. januári és 
júniusi többnaPOS általános 
p0litikai �zrrájkban. Az l 918. 
júniusi általános nagy tömeg
mozgalom fo jelszavát :  .,Kö
vessük Sz<YVje•oroszország 
példáiát!" - ó rdta harcba 
szólító röpcédulálán. A háború 
és az uralkodó rerdszer elleni 
1un1115i mei,;mo7d•1lás után 
Landler Jenöt letartó?tatták 

A háború ellenes tömegmoz
galmak szerve7he közben 1<€4 
rült kap.: olatba nagyüzemi 
munkásrétegekkel. a fa vak és 
uradalmak földmunk · 5aival. E 
harcokban vezére lett a töme
geknek. anélkül. hogy kong• 
resszuson választották \'olna 
me,::. Nem sza, 2zás emelte 
munkiisvezén·é. hanem a tö
megharc. amelynek mindi"' az 
élén járt. Igy lett ő. a nem 
válasttott mun'�vezér. a tö-
megek hi„atc.•t ,. zé é. 

GADA.NECZ BlZ:LA 
(Folytatjuk.) 



1955. november H. SZOCIALIST A V AS'ű'r2RT 

Vasutasok a Hernád völgyében 
Felsőzsolc:ától Didasné01eiiig (1.) 

Szüdre. átlátszatlan !köd ül a szem is azoooal észreveszi ezt. vágányolffa, a pályát szegélye- A vágányokon öeszeszorulva '/.Ó fák ágai közé. Borongós a állnak a hosszú kocsúsorok, hajnal s lreclélyte]en az utas a miskolci bebocsátásra várva. 
vasútállomáson. Pedig ezen a Fe!sőzsolcát Miskolc lkapujávidéken egyébként derűsek az •nak. de .. Miskole üvegmyakáemberelk - a borsodi szénme- nalk" is nevezik. Találó hason
dence szinte telj� átformá- lat. A kesllreny nyakon nehéz
lódott, újjászületett. m.e,gga.zda- ke.sen áramlik át a nyirábrá
godott az ötéves tervben. Mis- nyi, hidasnémeti, mis!kolci 
kolcról a szél-rózsa bármely elegy. Az állomás !ogadóvágáirá,nyába indul is az utas, új nyai százten,gelyesek. de 1 50 
gyárba, házba. üzembe ülkö- te.ngelyes,nél kisebb vonat nem
zik. igen jár erre. Dicséretes, hogy 

A vasútforgalom is hilietet- ilyen körülmények között a ko
lenül m,egnótt, de a növeke- csitartó2Jkodési tervet 130 szá
déssel, sajnos, nemig= tartott zalék:ra teljesítilk, az idee;en ko
Jépést a vasútfejlesztés. Mis- csi,k tartóz,kodása 5-5 és fél 
lkolctól nyolc percnytre, Fe!ső- 1 óra és a többi eredményü,l'6;:el 
zsolcán még a p;yakorlafilan sincs okuk szégyenkezni. 

Lesz-e fejcsóválásból pénztárl1elyiség ? 

biztonság kedvéért mindegyik 
hoz még egy tyúkot és ej(y tál
ca süteményt. 

Sdk boldogságot klvánUillk 
így ismeretlenül is Benjámin 
báCS.i fiáJnak, �ki Füzesabony
ban forgalmista és ifjú felesé
gének. Aztán induLunk tovább. 

A sínpár a Hernád gazdag 
völgyében szalad. Szikszó előtt 
útitársam, a vonal.főnök elv
társ, egy pi.ro6cserepes, taka
ros házacslkára hívja fel a fi
gyelmemet, Török Dezső elő
munkás új otthona. melynek 
fa:lait egy vasármap húzták fel 
,.!kaláikába" az elvtársak. 

Aszaló megállóhelyen Gunya 
Lajos pályaőr, a ha!ma.j-zso!
cai vonal párttitkfu-a teljesít 

Egy régj kö?lllland:\s azt tart- friss, vöröses húsa szellőzik. szolgálatot. Nagy,bajuszú, piros
ja. hogy alti közel van a tűz- Benjámin bácsi erős, nagy da- pozsgás, íres beszédű. id

ős 
elv

höz. ,  az jobba_n mE:le_!;S7.i.k. Zs�l- rab ember. széles mosohlya] társ a néµszerú Gunya bácsi. 
ca U!!Y, Iáts_z1k, ki,·�teJ ez _alol. köszönt. Szeme kissé kereszt- Rem,get...oget dolgozik: pártlitmert bar kozel az 1gazgatoság, beáll _ áli.n.k.a h tás . kár, propagandista. tanácsta,g. 
lgéret.eken kívül más meleg a P _ � _ a ez is, 

Vita : 

Miért kell szervezett dolgozónak lenni ? 
ha a ':>izalnti egyénileg foglal
kozik csoportja minden tagjá
val. Nálunk például sok olyan 
áthelyezett dolgozó van, aki 
hosszabb-rövidebb idő óta nem 
fizetett tagdíjat. Sokszor be
szélgettem ezekkel az elvtár
sakkal, érdeklődtem egyéni és 
családi körülményeik iránt, 
beszéltem a tagdíjfizetés fon
tosságáról. Az eredmény az, 
hogy most m&r mindnyájan 
részletekben törlesztik az el
maradt tai.díJakat. 

A ,,Vitá"-ban különös érdek
lódéssel olvastam Kempl Jó
U'ef október 31-én !közreadott 
hozzászólását. Mindenben iga
zat adok Kempl elvtt..rsnak, 
aki igen helyesen látta meg. 
hogy - vasutas szakkifejezés
sel élve - az alépítmény a 
legfontosabb a szakszervezeti 
munkában is. Tudom, hogy 
szakszervezeti bizalmi-társaim 
nem sértödnek meg, 'ha az al
építményt velük !hozom kap
csolatba. Valóban, éxJc az alap
jai a szalkszervezeti munkána!k 
- de csaik a/lcJwr, ha jól dol- Másik tapasztalatom, hogy 
IJOznaJk, megje!.el.ó irányítást igen nagy hatással van_ a tag
lkapnmk. díj1!1'°"álra � veutmc peldamu-

En !két év óta vagydk. biza,!- tatasa. A�lott nálunk a vezl:" 
mi a Józsefvárosi Pályafenn- lók nagyresze rendszertelenul 
tartási Főnakség XII. szalka- fizette a tagdíjat, a beosztottak 
szán, a -rá,kospa!otai fkertésut-

1 
ezt észrevették s ók is elha

ben. Tapasztalataim szerint a nyagolták a tagdíjfizetést. Mi
munka csak akkor melhet jól, óta sikerült meggyőzni a ve-

zetóket a rendszeres tagdíj• 
fizetés jelentőségéről, az álta◄ 
lános tagdíjmorál is javult. 

A legjobb módszer, mlnt 
már említettem. az emberelcltel 
való foglalkozás. Jó lenne, ha 
ezt nem csup:!.n a bizalmiak 
feladatának tekintenék, hanem 
az űB vezetőségi tagjai is több 
időt és alkalmat találnának a 
közvetlen egyéni beszélgeté
sekre. H� áthelyezett vagy úJ 
felvételes érkezik, keressük fel 
őket minél eló'Jb, beszélges
sünk velük, hogy az első na
pokban se érezzék idegenne� 
magukat. A bizalmi szeme le
gyen az embereken, ne csak a 
tagdíjat szedje, hanem legyen 
a dolgozók legfőbb bizalmasa. 
aki meg is érdemli a bizalmat, 
ha nemcsak ígér, ha.nem cse
lekszik is. 

Veres Jánoe 

KÁRMEGELŐZÉSI ANKÉTOT TARTOTT 

A BVKH mée;sem jut el hozzájuk. Leg- 1 m�g �edves bóbeszédúsé,e;e. A Sok elJJ'og]alt6ága mellett 
Jobban a jep;ypénztáirosok fáz- pályaor éppen szabadságon azonJban szakít időt arra is, 
nak. ParánYi helyiségükön át- V'2ill és jelenleg „tréningezik." hogy az emberek ügyes-bajos A BVKH értekezletre hívta és érdekes statisztikát közölt ez a célja. Ilyen esetben te-, • 1 • és · dolg;a.ival foglalkozzon, segít- o"ssze a gazdasa' g1· minisztériu- me0

aoszlásukról. Augusztusban hát nem kell felvenni jegyzó-fütyöresz a szt- . A fut t eltil- fia vasárnapi lalkoda1rnára -�tta a tűzrendészet. A . I>éru2;- e�ótte hatalmas demizson, jó- sen ott. ahol lehet. ő viszont mok, a legnagyobb budapesti a káresetek 76,5 százalékáért a könyvet. 
tarban az asztalt egy szék po- . . . kevés segí1lséget ikap mind a vállalatok. a vasúti fócsztály fuvaroztató felek, 17,9 száza- A felelósségrevonás kérdé
tolja. erről történilk a jegy- fa.1ta szilvónummal. Megtud- politikai osztálytól, m1nd az 5. szakosztálya és a budapesti lé'káért a vasút, 5,6 százaléká- sével kapcsolatba'l'l leszögezte: 
kiadás és ezen áll a „kassza" illlk. hogy a birka és a demi- aktívá:któ1. Szilárdi Ba,lázs igazgatóság képviselőit a vasuti ért a vasúi és a felek közösen a társadalmi tul.aj/Üm. véd.elme 
15. Vele sremben - oldalt a zson pálin.k;a az esiküvói lako- szilksz.ói állomásfőnök például szánibás !közben ke!.e1ike;i)ett !hibáztathatók . . � �rese�e\cil

z a vasúttól iS meglkii11eteLi, hogy 
"" __ , "" ""' nem vállatta el a propaganclis- lkébe-n. Bankuti Gábor elvtárs, szazalek.a tores�l. sérulesbol, leezett árukárokért a vasutas 
nAnztárablakinak _ egy mási'k ma o=. része. Mé=edta kiseb- ár:ukárdk ,  megelőzéséne!lc érde-

1 

let_ve ':' kár��r:tes_i ugye __ , .! a szol,gál.ati mul.aszúí,.sbó! lke!.et-
széken Ül a pénztáros. Dereka bik része, mert l.evágott még ta mt.L!hk.át. mert ,/kevés a szó- a BVKH vezetője kérte a meg- 12,7 h�lytele? . sul_Y�v�llásb_?l, dolgozók. anyagi fetelősségreszint.e ikicsavarodik mUJDka tizenkét hízott lilbát. tíz tyúkot kincse". Amikor mi beszéLget- jelenteket, tárják fel a karese- 9,3 merle?el<:51 kulon_böz1;tból, vonása, a részkártérítés min,., közben. Az igaz,!!at&;ágról már és 200 liter bor is torokra vár. tünk Szilárdi elvtáTSSal, nem tek okait és tegyenek javasla- 7,1 elfolyasból, 5,1 szazalék a 

I 

d.en indolk.oit esetben megtör-
három ízben voltak helyszíni Elm.e1Iett 30 kiló marhahússal vettük ésMe ezt a „fogyatéikos- tokat megelőzésükre. <;50ma�olóa.nyag ��adásából ténjéik, de történjé!k e1; meg � i;zem!ét tartani és minden al- járul hozzá az Üimlepi húsle- ságát". es az aru szoródásából ered. A fuvaroztató felek hibázta:thato 

.. �-•-• Gcza" 
A BVKH résZéról Veégh Zol- fennmaradó rész az élőállatok dotgozóival szemben is. Végül kalommal fejcsóválva megálla- veshez. Nem mairad éhen a .,..,,..... tán elvtárs számolt be a gya- el•hullásából, a kocsik beázásá- azt a következtetést vonta le p,tottálc : azonnal változtatni meghívott száz vendég, mert a (Folytatjuk.) kort.a 'előforduló árukárokról ból, :org�lmi _o�ckból: túzese- az előadó, hogy a hibák feltá-keU a helyzeten. Sajnos, fejcsó- ------------.. •------------ tekból. dezsmalasból es egyéb rása és a kármegelőzés érde-válásból nem lesz pénztárhe- okokból származik. kében tovább kell bővíteni a !yiség. Most már valami mást Komnlexbriuád-szerzódés 126 vállalattal Részletesen foglalkozott ez- v4ll.al.ato1e felügyeleti é� 1i kellene tenni, például a pénz.. r l'.' · után az előadó az árud.a.rabok. vasút il!.etéik.es szervei altat tárhelyiséget felcserélni az A négyszeres élüzem Sze- - 126 vállalattal vagyunk a vállalatok egymá&t sürgetik tartós megjeUilésével, ismertet- gyaikoro!t együttes �uffl;i ViZs� 

!rattár.-al és máris megoldócl- ged állomás dolgozóinak komplexbrigád-szerzódésben. a rakodásnál. te a címzés elóírásszerinti gálatdka.t és az eddwinel f<>-< 
na a probléma, ha meg is szakadt sikersoroza- A nagyobbak közül 60_70 vál- _ Azért bizonyára alkad hiá- módját, mint a kármegelóz� k.ozotta,bba;n �ll végeZ!1-i , e 

tuk - eredményeikért ma sem nyosság is kockáztatjuk egyik legfontosabb követelme- kárstatiszttkai_ �tköz�st; Amitkoc ma.gunlk mögött 
hagyjuk Felsó2lSolcát, már sza
lmdoziik a köd. a nap is bonto
gatja sugarait. EgyszeITe tárul 

kell szégyenkezniök. A harma- lalat képviselöje meg is jele-
meg a kérdést -, mert hiszen nyét majd a hiányos csomago- !hogy az illetékes rmmszténu

dik negyedévben ugyan még nik a havi értekezleteken. A a 126 vállalat között a meg- lásból és a !helytelen berakás- mok szállítási igazgatóságai 
nem voltak az élenjárók kö- vasárnapi rakodási tervet tel- értők mellett hátráltatók is ból eredő károkra hívta fel a a kármegelózó inrtézlkedéselket 
zött, de a naponta emelkedő jesftjük. Ha nem, az csaknem akadnak. figyelmet. Igen nagy menn.yi- megtehessék. 

elénk a vidék szépE;ége, a dús 
termőföldek. a pályát szegéilye
ZÖ alkácsorok. 

teljesítmények azt sejtetik, kizárólag a vasút mulasztása. ségben kerül szállításra öblös Sík.e Irm·e, a BVKH 057,0 
hogy hamarosan a legjobbak - Való igaz. Különösen a es· "'blaüveg, kályhacsempe, tályvezetó helyettese az elve--Október 9-én volt utoljára MEZŐKER 1 · d'g '"' ""•ta"-'-ól s�n� közé küzdik magukat. -re nem mm 1 tégla, samottégla, betonépület- szett áruk ,-,� i.=cu. , � 

A szállítófelekkel való fennakadás kocsikiállításban, értettük meg egymást - vá- elem. betoncső, tetőcserép stb., leáll Károly pedig a szavatos◄ 
Nősül a forgalmista 

együttműködésről beszélge- de azóta a megürült kocsikból laszol Engi elvtárs. - E'ég egy ezek természeti tulajdonságuk- sagi nyilatkozatra kiszolgálta. 
tünk Engi elvtárs, kereskedel- minden vasárnap fedezni tud- kisebb eső, s máris nem hoz- nál fogva könnyen törnek, sé- tott áruk kérdéséről számolt 
mi állomásfónökhelyettessel. tuk a kocsiszükségletet. zák a felkínált árut. Volt eset, rülnek. A sérülések egy részét be. 

Onga rakodánál nem akar
tunk: megállni, azonban egy 
tehervonat mégis erre kénysze_ 
ritett. Nem bántuk mee;. Kocsi 
Benjámin pályaőr házatáján 
inagy süt·gés-rorgás fogad. A 
!kerítésen egy levágott birlka 

IG. és berakás - egyidóhen 

A répceszentgyörgyi 
nevelőintézet címére 

Különösen Jo eredményt 
érünk el a rakva-rakott-moz
galomban. Gyakran megtörté
nik, hogy a kocsi egyik végé
ben még ott van a szén, de a 

Kultúrterem nélkül 

Tevékeny, jól működő szín-
A pécsi igazgatóságon tele- Játszó-csoportunk, 24 tagú 

fonközpant-kezelő vagyok. Fér- szimfoniklus, lB tagú fúvószene
jem !hosszú ideje bereg, így karuruk, 40 tagú én.eklkarunk, 

tánccsoport;unk van. M1nd 1,ok gondot okoz gyermekeink na.gy terve'k..'tel indultak az őszi nevelése. Igen nagy örömet, se_ és téli idénynek, de terveiket gltséget jelentett, hogy az egyik l1elyiséghi.ány miatt hajótörés !iamat felvették a répces;i)ent-
györgyi MAV nevelőintézetbe. knyegeti. A régi fútólházból el

reke5ztett, nedves, aj tó.. és ab-
Két hónap után látogatt.an� !aknélküli kis helyiségben nem 

meg először fiamat, s bevallom, lehet próbákat tartani. kissé szorongva indultam út-
nak. De milyen örömt.eli meg- Pedig a községben két, jelen
lepetés ért már a megérkezés- leg szinte semmire s.em hasz
kor, Az állomáson az intézet nált helyiség is lenne. A járási 
kou,;val várt bennünket. Meg- kultúrházban legfeljebb szom
érkezésünk után pedig forró batonként tartanak táncestet, a 
teával vendégelték meg a láto- Járasl DISZ-sz.ervezet kultúr
gatókat. helyiségében pedig még ritkáb-

Ennyi előzékenység, udva• ban. Mi felajánlottuk a DISZ-
nek, hogy mindenben segítjük r1�g után még 'hátra volt d kultúrmunkáját, tatarozzuk a legkedvesebb meglepetés. Két DISZ épületét és anyagi támohónappal ezelőtt még sápadt, gatást is biztosítottunk volna, scvány kisfiam helyett egy ha próbák céljára időnként gömbölyödő arcú, pirospozsgá,, rendellkezésre bocsátja helyü;é--gyermek ugrott a nyakamba. bálk -•-·-•- ik rte1 

ts azután az a sok szép és jó, i:;ét. Pró 0=u.,= s e en 

amit fiamtól hallattam a neve- maradt. 
lők gondoskodásáról, szereteté- 1953, óta kérjilk a szaksz.er
ről - szülők helyett szüleik ók vezet kultúrnevelési osztályá
az intézet vasutasgyerm.ekei- nsk segítségét, közbenjárását 
nek. valamelyik helyiség megszer-

Mindez olyan megnyugtató 
I 

zé6éért. Jártak is itt azóta so
!l2ámomra és minden szülő szá- kan a szakszervezettől, igazat 
mára, hogy nehéz szavakat ta- ts adtak nekünk, csak éppen 
lálni, amelyekkel megköszön- az intézkedés késik. Ne hagyja 
hetnénk államunknak, pár- a szaksz,ervezet, hogy otthon 
ti;nknak, az intézet vezetőinek híján elsorvadjon Kiskőrös 
és nevelőinek ezt a szeretettel- vasutasainak kultúrélete. 
les gondoskodást, azt, hogy 1 • • á gyermekeink második otthont Sunon Ferenc pártt1tk r, 
kaptak. Zombori Sándor űB-e'lnök, 

Villányi Istvánné Szokodi Fedor kultúrfelelős, 
Pécs Páil Zoltán levelező, 

másik végében már folyik a 
tégla rakodása. Ilyen esetek
ben a kocsik egyik végéből 
egy ajtón kezdik meg a rako
dást. Ezzel elértük azt is, hogy 

Együttmúködés ? 

A celldömölki építési fónök.
séghez tartozó 11-es számú ma_ 
gasépítési vállalat vezetősége 
az anyagok gyom ki- és bera
kása céljából állandó készült
séget tart Zalooge-rszeg állo
máson. Október 23-án vasár
nap egy kocsi betongyúrüt kap
tunk kirakásra. A kocs; beállí
t&Sára több mint egy órát kel
lett vámi. Ezt, annak ellenére, 
hogy nem utasításszerú, elnéz
tük volna, de nem sokkal ké
sőbb válaszfaltégla berakásra 
kaptunk egy kocsit, a fűtőház 
melletti csonkavágányra. 

A berakás megkezdése előtt 
a pályamester kérte, hogy a 
kocsit tegyék át a fútólház első 
vágányára, miután a bera,kni
való tégla ott van. A forgalm; 
:,;,:olgálattevő ezt készséggel 
megtette volna, de a kérdéses 
vágánnyal a fűtőház rendelke
Zltk. A fűtőházban szolgálatot 
tt>ljesító elófűtó pedig a kérést 
kereken megtagadta, bár ebben 
az idóben nem volt sem ki- sem 
bejáró gép. Emiatt a téglát 50 
méter távolságból kellett a va
gonba hordanJ, ami a rakodás 
idejét két órával meghosszabbí
totta. Még csak annyit, hogy az 
együttműködést nem először 
éitelmezik lgy Zalaegerszeg 
fútöháznál. Elvárnánk pedig a 
fútáház dolgozóitól a segítséget, 
annyival is inkább, mert az ó 
szá.rniulklra ép! tünk. 

Horváth István 
és rakodó':>rigádja 

hogy a feladott gyümö\csszál- az okozza, hogy a feladó vál- A �elek véleménye lítmányukat az állomásunkon J' 

viszontláttuk. A Szóregre fel- lalatok nem csomagolják és 
adott gyümölcsöt a kiváltás rakják be szakszerűen az árut, 
után újra feladták Szegedre. másrészét pedig az, hogy a va
Az is megtörténik, hogy a sutasok gyakran kíméletlenül 
MEZŐKER a kocsi megrakása kezelik, nem rögzfük megfele
után közli, hogy nem belföld- lóen az általuk berakott dara
re, hanem külföldre irányítják bokat. A sérü!.ések tekintélyes 
a szállítmányt, része a !kíméletlen !kocsimozga-

tásWZ száTmazik. A tolatási és 
a gurítási szolgálat dolgozói 
jelentős mértékben felelősek 
például az elfolyási károkért, 
de a folyton ismétlődő elfolyá
sok oka elsősorban a ládálk hé
zagos bera!kása, a tömítőanya
gok hiánya, amiért viszont a 
fuvaroztatók a felelősek. 

A hozzászólásc:k sorár\ az 
ŰVÉRT képviselője lha.ngoz
tatta, hogy a v;:.sútnak köteles
sége lenne a darabszámlálás, 
de ez nem történik meg. A Bu
da.foki Zománcárugyár k1kül
dötte a vasút figye]nlébe aján
lotta, hogy a zománcáruk sm1-
Jítás iközbeni sérülési százalé
ka egyre növekszik. A TűKER 
képviselője kifogásolta, hogy a 
budapesti állomásokon megta
gadják a kiszolgáltatási jegy
zőkönyvek kiadását. A Sport; 
Hangszer, Játék Váll.atat ré
széról az a bírálat hangzott el. 
!hogy a szavatossági nyilatkc-

120 százalék körül 

Esetenként kényszerkirakás
ra is sor kerül. Igy volt ez pél
dául a burgonyakampány ide
jén. De szorult helyzetünkben 
mindig segítséget kapunk az 
egyetemi fiataloktól. 

Hátráltatja a munkánkat az 
is, hogy a 762/D csaknem ál
landóan késik. Mi ebből akar
nánk a 761/D-t összeállítani, 
ami nem mindig sikerül, an
nak ellenére, hogy az „Ejtő
ernyős"-, a „Hámán Katóu-, a 
,.Kossuth"- és a „Petófiu-bri
gád állandóan 120 százalék kö
rül teljesíti tervét. 

A gózfúrészüzem szúk volta 
is a mi nehézségeinket emeli. 
Az állomáson történik a fa 
osztályozása, mert a fatelepen 
ez lehetetlen, lgy hát kereszt
ben-hosszában hevernek a 
rönkök a rakodóterületen, a 
löltésoldalban. 

Mé!( egy sérelmünk van, 
amelynek megoldásával na
gyon meggyorsulna a munka. 
A Tisza-pályaudvarról egye
nesen a városba vezető utat 
mintegy 150 méteres szakPszon 
lezárták, mert a klinika mel
lett halad el. Ezért naponta 
40-50 járműnek két k"OJ'l"éter
rel hosszabb utat kell meg
tennie, ez lovaskocsinál 
ami a fuvarozási eszközök túl
nyomó többségét képezi - 21) 
-25 perces többletidőt jelent. 
Az út kijavításával és felsza
badításával nagymértékben le
hetne gyorsítani a szállítás 
munkáját. 

- A forgalom dolgozói min
denben igyekeznek segíteni 
munkánkat. Véleményem sze
rint, ha a párt- és szakszerve
zeti szervek is élénkebb kap
csolatot teremtenének a szál
iítófelekkel, a még fennálló 
hiányosságokat gyökeresen fel 
tudnánk számolni - fejezi be 
Engi elvtárs. 

1'. r l "  • · zattal kapcsolatos eljárás bü-Anyagi Je,e ossegrevonas rokratikus. Hasznos lenne, ha 
Elmondotta az előadó, hogy a vasút célprémiumot tüzne ki 

a kármegelőzés érdekében a a címzettek kívánságára az ál- gondos rakodásra. Az .i:pítés-1omások tömegesen vesznek fel ügyi Minisztérium képviselője 
lk,árjegyzOO<önyvelket olyan ese- azt kérte, hogy vizsgálják fe
tekben is. amikor a vasút fe- lül a kényes áruk rakodási ide
lelóssége nem áll fenn, kár- jét, mert az engedélyezett h� 

is rom óra kevés a szakszerű be--igényt vele szemben nem rakáslhoz. kívánnak érvényesítem. A 
címzett vállalatok raktárkeze- Veég'h elvtárs válaszai után 
lói a vasút által felvett jegyző- Bánkuti elvtárs hangsúlyozta, 

hogy a vasút azon lesz, hogy könyvvel akarják igazclni a az ót terhelő hibákat, mulasz.. ténylegesen betárolt árut, tásokat megszüntesse, tegyék 
holott a jegyzőkönyvnek nem ezt meg a vállalatc,k is. 

Az együttműködés a jó munka alapja 

Naqy Gábor szolqálatveze-16 vAltóör m<1qbeszéll a teendőket Pe,.. János és Blaskovics János váltó&-ilkkel a Keleti-pályaudvaron, 
(Kovács Géza felv.) 



• SZOCIALISTA VASCThT 

SegUsük elő új DISZ-brigádok, ifi túrok létrehozását 
Újfajta ok 

a:: ácsorgásra 

- A forgalmi szakszolgálat DISZ.fiataljainak or;;zagos aktívaérleke1.lete -
Ceglédbercel-Cserőn a bejá

ratnál 18 percig állt az 510-es. 
Mögöt le ácsorgott az 1 718-as, az 
1720-as es a 720-as. Az ácsorgá-Az öszi forgalom legnehe- son részt vettek a legjobb ifi

zebb időszakában - amikor a brigádok vezetői, a nagyobb 
legnagyobb szükség van az ál- szolgálati helyek DISZ-titká
dozatos, példamutató munká- rai, állomásfőnökei és kere3-
ra - tartották a politikai fő- kedelmi állomásfőnökhelyet
osztályon a forgalmi szakszol- tesei. A beszámolót Berke Bé
gálat fiataljainak országos ak- j la elvtárs, a 8. szakosztály 
tivaértekezletét. A tanácskozá- helyettes vezetője tartotta. 

Járjanak 'élen a fiatal-Ok 

Berke elvtárs hangsúlyozta, 
hogy a végrehajtó forgalmi 
szakswlgálatnál fontos szere
pet töltenek be és nagy szám
ban dolgoznak fiatalok. A 
vasút vezetői az új vasutas 
nemzedéket látják az ifjúság
ban és ezért nagy gondot for
dítanak az ifjúság szakmai és 
politikai nevelésére. 

A fiatalok fejlődése még
sem töretlen. 

Számos ifjúmunkás nem 
használja ki a tanulás le

hetőségeit, 

valamennyi tag;át - legyen 
miniszter, szakszervezeti veze
tő, sportvezető, igazgató, ta-
nácselnök, pedagógus, vagy 
olyan párttag, akinek nincs 
tisztsége, vagy funkció;a -, 
hogy a maga hatáskörében ké
pességeinek megfelelően, a 
rendelkezésre álló eszközöket 
felhasználva segítse és támo
gassa az egész magyar if;-ú
ság nevelésének ügyét, a 
DISZ-nek a munká;át". Ebben 
a szellemben fogjunk hozzá 
feladataink megoldásához. 

sokan hiányoznak az oktatá-

, 
Ho.áászólások 

sokról. Máshol a szakmai ve-
zetők nem nyújtanak kielégí- A beszámolót követő vitá
tő segítséget a fiatalO'k tanu- ban számos problémát tártak 
lásához. fel a jelenlevők : Rogosz Já-

A DISZ-szervezetek mozgó- nos DISZ-titkár (Keleti-állo
sítsanak többek között arr'l, más) a DISZ-brigádok szer
hogy a fiatalok fegyelmezet- vezésének nehézségeit, a szol
ten a munkatársalcat - első- gálati vezetők hiányos támo
sorban az idősebbeket - me�- gatásáJban látta. Dabi Lajos 
becsülve, azok t-i.pasztalatait vonatvezető (Debrecen) felve
felhasználva lássák el a szol- tette, hogy akadályozza a 
gálatukat, járjanak élen a munkát, 
gazdaságos termelésért, a ter
melékenység emeléséért, az 
önköltség csökkentéséért, a 
szigorú takarékosságért folyó 
harcban. Gyorsítsák az elegy-

ácsorgásokat, késéseket 
idéz elő az igazgatósági ha
tárokon t-örténő gépcsere. 

Javasolta: engedélyezzék, hogy 
egy mozdony vihesse végig a 
vonatot. 

Varga József állomásfőnök 
(Várpalota} a fiatalok nevelé
séről szólva elmondta, hogy 
&z ifik nemcsak dolgozni, ha-
nem kirándulni, művelődni, 
szórakozni is szeretnek. 
Nyújtson ehhez segítséget az 
állomásfőnök és az ifjúsági 
nevelési tanács. Javasolta, 
hogy a politikai főosztály az 
őszi forgalom végeztével ju
t&lmazza meg a legkiválóbb 
diszeseket. Göller Gyö·rgy (Za
laege1·szeg) a laktanyában 
uralkodó díjszabási visszássá
gokra hívta fel a figyelmet. 
Molnár Gábor (Békéscsaba) az 
új felvételesek nevelésével 
foglalkozott. Az értekezleten 
számos munkaverseny-felhí
vás is elhangzott. (lsmerteté
séTe még visszatérünk.) 

A felszólalásokra Berke elv
társ válaszolt. Hangsúlyozta, 
hogy megvizsgálják az elhang
zott panaszokat és mindent 
megtesznek azok felszámolá
sáért. Az értekezletet Fiók J á
nos elvtárs, a vasút politikai 
főosztály ifjúsági alosztályá
nak vezetője zárta be, megál
lapítva, hogy az aktívaértekez
let hasznos volt, mert megha

sok oka szinte egyedülálló a va
sút történetében: A forgalmista 
bezárta az irodát és mikor visz
�zatért, nem találta a kulcsot
Egyedülálló eset -, többedma· 
gáVlal úlló vonat. Nem az éber
ség, hanem a hanyagság rovatába 
tartozik. 

Badacsonyi mámor 

Amikor a Badacsonytomaj és 
Badacsonyörs között lévő 46/a 
sorompókezelö őrhely mellett el• 
suhant az 1 1 42/ll motorvonat, a 

tározta a szolgálati főnökök sorompó nem volt leengedve. 
feladatait a fiatalok segítésé- A Vasúti Fiio,;ztály egyik elöadója 
ben, elősegítette a DISZ-tagok kérdésére a ré<szeg sorompóör 
mozgósítását és igazolta az vJltig azt bizonygatta, hogy re
ilyen jellegű tanácskozások 

l 
lestee;es munka a sorompót leen• 

rendezésének szükségességét gednl, hiszen utána úgyis rei kell 
és hasznosságát. húzni. 

mozgást, a kocsifordulót, :[o
kozzák a kirakások ütemét; 

Fordítsanak nagyobb gon
dot az exportkocsik biztosítá
sára, ahol kocsiszükségletünk 
- a megnövekedett külföldi 
szállítások miatt - 9000 da
rab. DISZ-szervezeteink, ellen
órző őrseink 

Fiata losan élnek, fiatalosan dolgoznak 
a dom bóvári fűtőház diszesei 

vállaljanak védnökséget a 
külföldi kocsik ba.tá.ridő 

előtil kirakására-, 
,,onatbasorolására, továbbítá
sára. Ennek egyik legjobb 
módszere a grafikon szerinti 
kiszolgálás biztosítása, mert 
a kocsiparknak mintegy 60-
70 százalékát iparvágányokra 
állítva kezelik. 

l-egyenek az uj előharcosai 

Május 27-én jelent meg a 
párt Központi Vezetőségének 
határozata az ifjúság közötti 
munka megjavításáról. E ha
tározatot annak idején meg-

tárgyalták Dombóvár fűtőház 
kommunistái és ifjúsági veze
tői is. majd határozatot !hoztak 
a fűtőházi DISZ-szervezet 
munkájának megjavítására. 

SziíL darab eze-r tonnas szerelvény 

Az eltelt hónapok alatt je
lentősen megjavult az ifjúság 
munkája a fútóházban. Nyolc 
mozdonyon 16 DISZ-brigá.d 
al.aJkult, annelye'k: túZsúlyba.n 
160 ezer tonnát t.ová.bbítottaik 
és annyi szenet takarította!k 
meg, aimennyivel Dombóvár
tól P11,Szta.szabolcsig száz da,-
1'ab ezer tonnás szerelvényt 
lehet továbbítani. 

A műhelyi fiatalok, a laka
tosok, esztergályosok, kazán
kovácsok sem maradtak el a 
mozdonybrigádok mögött. A 
lharmadik negyedévben a di
szeselcnél nem volt visszatérő 
javítás és őr;ára.tuk 4698 forint 
an11a,gm,egtalka.rítMt ért el. 

és a sport az. melynek segítsé
gével nemcsak nevelni lelhet a 
DISZ tagjait. hanem fokozni 
lelhet a DISZ vonzóerejét is. 
f;ppen ezért az alapszervezet 
sportfelelooe. Cseke Sándor, 
Ra;ezi J óuef esztergályossal 
megszervezte az ökölvívó-szak
ooztályt, amely részt vett a te
rületi csapatbajnokságon is. 
A fűtő/uíz fiataljai közül nyolc
vanan rendszeresen sportol
nalk, az akölvívásan !kívül 
.-észt veszne'k a labdarú{lásban, 
röpla.bdázásoon., a.sztalitemsze
zésben. 

Hogyan érte el a dombóvári 
fűtőház DISZ-=vezete ered
ményeit? 

A héttagú DISZ-vezetőség 
aktívák nélkül kevés sikert 
tudott elérni, Megváltozott 
azonban a helyzet. amikor 
megszervezték a DISZ-csopor
tokat és a csoportok élére a 
legjobb ifi szakmunkásokat 

választották vezetőknek. A 
DISZ-csopo-,.tok megalakulása 
volt az el.ső Lépés az eredmé
nyek útjá-n. Kéthetenként 
megbeszélést tartott a vezető
ség a csoportvezetők.kel, meg
határozták egy-egy csoport fel
adatát, gondoskodtak arról, 
hogy minden tag kapjon DISZ_ 
megbízatást. Ilyen megbízatá
sok voltak: egy-egy DISZ-en 
kívilli fiatal beszervezése. Sza... 
bad. Ifjúságra elófizeté3gyű;
tés, csoportos újságolvasás, ki
Tándulások, szí-n,ház_ és mczi
látcgatások sze-rvezése. 

A termelési eredménnyel 
nőtt a fiatalok öntudata is. 
A múlt havi taggyűtésen há
rom élen;áró ifjúnn.unkást ;a
vasclmk a pártba. tag;elöltnek . 

Dombóvár fűtőház DISZ
szervezete elért eredményei 
alapján hónapok óta első a pé
csi igazgatóság területén a 
DISZ Központi Vezetősége vö
rös vándorzászlajáért folyó 
versenyben, és az országos 
versenyben is az élenjárók kö
zött halad. 

Tóth Ferenc, 
a pécsi vasút politikai 
osztály munkatársa. 

1955. november n. 

r ,  

Alom egy cserépká/yháról, 
avagy „le a bürokráciával✓

, 

öreg este van. Egyedül üldögélek szobám egyik sarkában. 
A másik saTok Tideg ürességgel néz faTkasszemet velem. Kint
ről az őszi szél hidegzuhanyként csördíti nyakamba ·a nyirkos 
levegőt, s mindez eszembe juttatja régi, régi, szinte e!érhe
tetZennek lát.szó álmomat: a cserépkályhát. 

Megborzongok - részben a sok rossz emléktől. részben a 
vigasztalan hidegtől és kabátom gallérját felhajtva elgondol
kozom . . .  

U gy két évvel ezelőtt egy hideg téli éjszakán forró álmom 
volt, egy karcsú, formás cserépkályháról. A gyönyörű álom
képtől nem tudtam szabadulni. Az optimista. világszemlélet 
győzött bennem és beadtam a kályha építésévei kapcsolatos 
- wk szívvel és vággyal megírt kérelmemet. 

Senki sem zárkózott el. A pályafenntartási főnökség égett 
a vágytól, hogy építhesse, a. budapesti igazgatóság II. osztálya 
dehogyis enenezte - de álmom megvalósulása késett .• egyre 
késett. Ez évben - minthogy az ügyirat ide-oda kóborlásához 
elegendő idő állt Tendellcezésre - újból .-eméltem. Már kora 
tavasszal írtam, kértem, beszéltem két szobáról, egy kályháról 
és bizonygattam ;ogosnak vélt kívánságomat. Ismét az előbbi 
tortúra, csak egy kicsit hosszabb . . .  

A pályafenntartási főnökség olyan meleg szívvel, mint egy 
jólégő cserépkályha kezelte az ügyet - szintúgy a Bp. Ig. II. 
osztálya. is. A KPM

0 

1/3. szakosztály sem zárkózott el. Az Epü
letfenntaTtási Főnökségtől - távbeszélőn át - egy lágyzen
gésű baTiton a. kályha szó helyett akkurátusan ilyen szavakat 
használt, hogy: beruházá.si hitel, fenntaTtási hitel, béTa.lap. 
Ezek után fan.a.tikus optimizmusom egy kissé megingott, de még 
mindig bíztam . . .  

Nem sok történt azóta. De az ősz ú;ból itt van, azt nem 
lehet elbürokrntizálni - az jött, mégpedig a „koTábbival·'. de 
a kályha a „hosszab-bal" ;ön . . . ha. jön . . •  E:s ahogy beh'IÍ.ZOtt 
nyakkal, vacogó foggal elejétől végiggondolom esetemet -
keserűen bámulva helyét, az üres sarkot - rövid ima.strófákat 
mormolok a „mindenható" ógörög tűzistenhez, Vulkánhoz 
adresszálva, s elérzékenyülve gondolok arra. hogy milyen biz
tosan, milyen jól kint vagyok a sok-sok jóakarattal az „összes 
vizekből" - most már csak a cserépkályha hiányzik, hogy az 
érdekeltekkel szemben. felmelegedjek és hogy meg is tudjak 
száradni. 

GERGELY JÓZSEF, 
Rákos.-endező állomásfőnöke. 

- Hat gyor, vasutas nő 
kapta meg a közelmúltban a 
kiváló dolgozónak járó okle
velet és jelvényt. Valamennyi
en a kereskedelmi főnökség 
dolgozói. 

- A nyíregyházi vasutasok 
a megyei tanács épületében, a 
szállítófelek bevonásával 

komplexbrigád-értekezleletet 
tartottak 1 

- A Nemzetközi Vasiit
egyelet II. Bizottsága nemré
gen tartotta qszi ülését. A ma
gyar vasutasok szempontjából 
az európai közös átmeneti díj
szabás tárgyalásának volt kü
lönös jelentősége. 

- A baráti Bolgár Népköz
társaságban egyre több kül
földi látogató fordul meg. A 
nyugatról és ,a, népi demokrá
ciákból érkező utasforgalmat 
új idegenforgalmi vasúti szerv, 
a „Balkanturist" bonyolítja le. 

- Díjszabási reformot haj
tanak vegre a jugoozláv vasú
tak. Ezzel dijszabásaikat az 
egységes európai díjszabás
típushoz hozzák közelebb. Az 
új díjszabások 1956. január 
l-én lépnek életbe. 

- Erös vihar pusztított az 
elmúlt napokban az észak
olaswrszági vasútvonalakon. 
Három villamos.mozdonyt vil
lámcsapás ért. A forgalom órá
kon keresztül szünetelt. 

- A magyar posta hét ér
tékből álló bélyegsorozatot 
bocsát ki. A bélyegeken az ex
portra készülő szállítási eszkö
zök képei láthatók. 

- A svéd államvasútak a 
vasút és közút közötti verseny 
hatására, a teherfuvarozás ál
tal támasztott konkurencia 
ellen úgy küzd, hogy számos 
üzemnél iparvágányokat épít, 
konteiner swlgálatot vezet be 
és díjszabási kedvezményeket 
nvújt. 

- A holland vasntak össz
bevételének mintegy egyhar� 
mada nemzetközi forgalomból, 
főként az átmenet; forgalom
ból származik. 

Új híd épül a Sárga-f� 
lyón keresztül a Szovjetunió 
és a Kínai Népköztársaság kö
zötti vasútvanalak kiépítése 
során. Az új betonhidat az 
Alm.a.-Ata és Lan-Csu közötti 
vonalszakaszon építik. 

- Nyolc.száz forint jutalom
ban részesítette a miniszter 
elvtárs Pelikán Jánost, Üllő 
állomás I. számú őrhelyének 
váltókezelőjét, mert körülte
kintő, éber szolgálatával bal• 
esetet hárított el. 

- Akik tüzelöszükségletü
ket nem a MÁV útján óhajt
ják biztosítani, kérhetik a be
fizetett tűzelőutalványok érté-
kének yisszatérítését. 

A rendezőpályaudvari fia
talok legyenek élenjárói az 
F. 5. számú utasítás betartásá
nak: Különösen a gurítódom
boo szolgálati helyeken. de ott 
is, ahol síktolatás folyik sze
rezzenek érvényt a DISZ-bri
gádok az utasításszerú pontos 
munkának, az élenjáró mód
szerek alkalmazásának. Vál
laljanak védnökséget az új 
módszerek bevezetése és el
terjesztése felett, mint ahogy 
azt Záhony állomás diszesel 
teszik. Sorozatos példák iga
zolják, hogy a jól előkészített. 
megállás nélküli szalasztással 
végzett elegyrendezés még 
kedvezőtlen fekvésű rendező
pályaudvaron is legalább 50 
S7ázalékos időmegtakarítást je
lent és emellett csökkenti a 
balesetveszélyt. 

A továbbiakban Berke elv
társ a rendezőpályaudvarok 
előtti indokolatlan vonatfel
tartóztatások elleni harcra hív
ta fel az ifjúságot, majd a fia
tal forgalmisták neveléséről és 
az új DISZ�brigádok szervezé
sének fontosságáról beszélt. 
Rákosrendezőn egy, FeTencvá
rosban három, Hatvanban és 
Debrecenben mindössze két
két DISZ-brigád működik. A 
tapasztalat szerint az ifibri
gádok és turok kimagaslóan 
dolgoznak, és éppen ezért 

A fiataldk termelési ered
ményei egymagukban nem fe
jeznék ki hűen a nagy válto-
zást. Álljanak itt a szervezeti 
élet terén elért sikereik is. Az 
elmúlt !három hónapban min
den DISZ-tag rendesen fizette 
tagdí;át, sőt nem egy akadt, 
aki több hónapos tagdíjelma
radását pótolta. Ká-rpáti Dénes 
ifjúmunkás például egyéves 
tagdíjlhátraléilret rendezte. 

Megkezdődött a Petőfi ilfl«>
lákon is az olktatás. Az első és 
a második évfolyamra egy
aránt 1h úsz hallga tó jelentke
zett. A megnyitón valameny
nyien megjelentek. 

A Törekvés Sportegyesület 
alapszervi vezetőségeinek valaszfásaiól 

- A z  Allamvasútaknál 1956. 
január 1-vel - a funkcionális 
költségelszámolás bevezetése 
során - sor kerül a könyvelé
si szolgálat átszervezésére. 

Lapnnk 45. számának ne
gyedik oldalán közölt kép alá
írása téves szöveggel került 
közlésre. A Budapest-Nyugati 
Pályafenntartási Főnökség he
lyesen Terézvárosi Pályafenn
tartási Főnökség. 

a szolgálati vezetők job
ban támaszkodjanak az 

ifikre, 
segítsék elő új DISZ-brigádok, 
új turok létrehozását. 

A szolgálati vezetők adjanak 
olyan feladatokat a diszesek
nek, amely növeli önbizalmu
kat; segítsék az ifiket problé
máik megoldásában. A kom
munista szolgálati főnökök te
kintsék törvénynek a Központi 
Vezetőség május 27-i határo
tatát, amely „kötelezi a pá.Tt 

A DISZ-szervezet sikerei 
meggyőzték a szervezeten kí
vüli fiataldkat arról, hogy ne
Idlk is a szervezett fiatalok közt 
a h€1lyük:. Az év elejí hetven
ötös létszám csaknem megdup
lázódott. A tagtoborzás azonban 
még nem fejeződött be, mert 
valamennyi fiatalt a soraik
ban akarnak látni. Az ifjú
gárdisták egyénileg beszélget
nek a fiatalokkal, a havonként 
tartott if;-úsági napokra meg
hívnak minden fűtőházi fia
talt. hogy mielőbb megismer
j{f.k a DISZ mu:n!ká.ját. Az ifjú
sági napdkat tánc követi és 
kétségtelen, hogy a jó szóra
kozás is nagy vonzóerőt gya
korol a DISZ-en kívüli fiata
lokra. 

Az alapsrervezet helyesen 
ismerte fel, !hogy a munkán és 

a tanuláson kívül a kultúra 

?í'. Szakszervezetek Országos 
Tanácsának Titkársága az OTSB 
elnökségével egyetértésben hatá
rozatot hozott ,a szakszervezeti 
sportegyesületek vezető szervei
nek újraválasztására. 

Sportegyesülelünkön belű! o 
választási munka lebonyolltását a 
következő szempontok alapján 
kell elvége:onl: 

üjra kell választani a sport• 
csop0rtok, szakosztályok vezető• 
séqeit, a sportköri elnökségeket 
és a telülvizsqáló blzottsáqokat. 

A sportköri választások a szak
:lzervezeti szervek választása 
után kezdödik. A Közlekedés- és 
Postaügyi Minisztériumhoz tarto
•ó üzemek közül a po91ás üzemi 
bizottsági választá..<>ok 1955 októ
ber 31-re befejeződtek. A közle
kedési és vasutas üzemi bizottsá
gi választások pedll? 1955 decem
ber l-ig Cejezodnek be. Ez tehát 
azt jelen ti. hogy a postahivatali 
sportkörökben a szakosztály ve
zetőségi választásokat november 
l-től 15-ig, a sportkör-elnökségi 
és relülvizsgáló bizottsági vá
lasztásokat pedig november 15-től 
december l-ig bonyolllják le. '.A 
vasutas és közlekedési sportkö
rök. sportcsoportok és szakosz
tálv vezetőség választását 1955 

november l-től december 1-!g, a 
sportelnökségek és felülvizsgáló 
bizottságok választását 1955 de
cember l-től 31-lg tartják. Ott, ahol az üzemi bizottsági válasz
tások korábban megtörténtek, a 
területi elnökségnek történt beje
lentés után a határidő előtt Is meg lehet tartani a választáso
kat. 

A választások politikai célkl• 
tíizései : 

Az 1955. /;vi választások célkitúzéseit. a párt Központi Vezetőségének 1954 december és 1955 
mál'CiUSI határO?..atai szabják meg. A választásokkal el kell érni, hogy a szakosztályokban, sportcsoportokban. sportkörökben rotyó munka poHtil<.ailal? is megerosödJék. A sportköri el· nökségek•nek számot kell adniok a tagságnak arról, hogy milyen 
eszközökkel igyekeztek a párt sportpolitikáját megYalósftani. 
mit tettek annak érdekében, hogy a dolgozókat minél nagyobb számban bevonják a tömegverse
nyekbe. 

A választásokkal meg kell eré>
sftent a vezetöszerveket új akU
vákkal, de emellett bizlosltanl 
kell azt Is, hogy az eddig jól dol
gozó vezetiis<'.gi tagok újra helyet 
kapjanak a vezetésben. A válasz-

tási taggyúlésen olyan légkört 
kell teremteni. hogy a burzsoá 
nézeteket hangoztató elemek le
lepleződjenek és ilyenek ,.szakmai hozzáértés" ürügye alatt se kerülhessenek be a vezetőségbe. 

Vizyáznl kell arra Is, ho,zy ahol a három .szakma összevont sportköre müködik, szakmai so• 
vinlzmustól mentes becsilletes sportvezetc5k nyerjék e1 a válasz� 
tók biza Imát. 

A DISZ i,zervezetek életét szorosan össze kell kapcsolni ,a sportszervek munkájával. Erre a 
legjobb módszer az, ha a vezetö szervek olyan fiatal dolgozókat is 
javasolnak ,a vezetőségbe, akik 
már eddig is kitüntek jó DISZ· 
munkájukkal. 

I�en helyes, ha a választási 
gyűlést szervezők meghfvják az ünnepélyes ülésre a munkahely. üzem, vállalat vezetóit. Ezeken a 
gyüléseken a régi vezetöség be· számol az eddig végzett munkájá
ról, az új vezetöség pedig vázolja az új terveket, feladatokat. 
Helyes tehát, ha a szakmai veze
tők is tudomást szereznek üze
mük sportéletéröl, terveiről. Az 
ilyen nyilvános. közös megbeszé
lés utftn a segítség Is minden 
bizonnyal nagyobb lesz. 

LAKASCSERE 
Elcserélnem Gafqamác.sán 

lévő k�tszoba összkomfortos szol
gálati lalcásomat hasonlóért. a 
szombathelyi 1gazgatóság terü

letén. Cím: Fekete Imre, Galga
mácsa, vasútállomás, MAV-lak� 
épület, Xl. utca 7. szám. 

- Kétszobás, összkomfortos.. 
világos, modern, gázzal is el
látott elsőemeletl lakásomat el· 
cserélném hasonlóra a betteri.l· 
leten. A cserelakás Pester:,;sébe
beten, a Csarnok téren van. �r
tekezn; lehet: Nádudvari, MAV 
Autófuvarozásl Fönökség. Buda· 
pest, VII.. Lenin körút 49. Tele
fon: 431-981. 

- Györi háromszobás, ö�5:Z· 
komfortos főbérleti lakásomat 
elcserélném hasonló kettő-. vagy 
három�zobással Budapesten. 
Cím: Veres László. BVKH m. 
oszt. Telefon• 21 -56. 

- Székesfehérváron lévő két .. 
szoba összkomfortos lakásomat 
elcserélném hasonlóért Miskol· 
con. Cím: I\Ielcsók Lajos Mi� 
kolc, Szemere utca 21.  

SZOCIALISTA VASUrnRT. A Vastltl l!l'Oosztály és II Vasutas Dotg076k Szakszervezetének hetilapja Megjelenik minden bét!6n Szerkeszti a szerkeszt6b1zottság - Laptulajdonos: a IJtOalekedés· és Postaügyi Minisztérium L Vastltl Főosztálya és a Vasutas Dolgozók Szakszervezete. - Szerkesztöség: Budapest, VI .. Sztálin út 83. sz Telefon: 428-31 7. 428-332. 228-895 üzemi telefoni: Ul-76, 39-49. - Kiadóhivatal: VU„ Rákóca, Itt 64. - 18 OOO példán1. - Szikra Lapnyomda. Budapest. Vili., Rlli<k Szilárd utca 6. Felel6s oyomdavezetö: Kulcsár Mihály. 
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A tet!hnÍkai szmvonal emelésének 
prograJDja 

S zocializmust építö dolgozó 
népünk a párt vezetésével 

hatalmas sikereket ért el az 
állami, a gazdasági és a kultu
rális élet minden területén. Az 
iparilag nemrégen még fejlet
len Magyarország az eLmúlt 
tíz esztendö alatt ipari feji& 
désben nemcsak utolért, !hanem 
el is hagyott sok kapitalista or
szágot. Az egy lakosra esö vas
és acéltermelésben például 
megelöztük Olaszországot és 
Japánt; az alumíniumgyártáS-
ban Franciaországot, a Német 
Szövetségi Köztársaságot, 
Olaszországot. Angliát és Ja
pánt; a barnaszén-bányászat_ 
ban Ausztriát és a Német Szö
vetségi Köztársaságot stb. A 
magyar vasutasok is lhősi erő
feszítéssel járultak !hozzá ezek
bez a sikerekhez. 

Kormányunk eddig is jelen
tősen fejlesztette vasutunkat, 
javította a dolgozók munka- és 
szociális körülményeit. Nép
gazdaságunk nagyszerű ered
ményei mellett azonban vas-
utunk műszaki fejlödése nem 
tartott lépést szocialista gaz
dálkodásunk általános fejlödé
sével, sőt találunk olyan terü
leteket, ahol a műszaki színvo
nal romlott. Nem kell messzire 
menni a példáért: a felépít
ménycsere. elégtelensége miatt 
nagymértékben megnövekedett 
a pályákban fekvö, negyven 
évnél idősebb sínek aránya, 
ami magában rejti a síntöré
sek veszélyét. Vagy itt van a 
vontatott és vontató járómu
park korszerűsítésének, szám
szerű növelésének elmaradása, 
ami a járóműjavítás gyakori

ságát, a javítási időtartam nagy
mérvű növekedését, járműpar
kunk elöregedését és gazda_ 
ságtalan üzemeltetését ered
ményezi. 

Még szembetűnőbb ez a Je_ 
maradás, iha a magyar 

vasutak helyzetét a szov;etunió 
vagy a népi demokratikus or
szágok vasutainak fejlödésével 
hasonlítjuk össze. Ezekben az 
államokban a nagyraksúlyú te.. 
herkocsik gyártásával, a vasúti 
pályák és berendezések kor
szerűsítésével. a villamosítás 
fejlesztésével, a javítási tech
nológia tökéletesítésével stb. 
különösen nagy haladást tet
tek az utóbbi években. 

Többször szóltunk már arról, 
hogy vasutunk műszaki elma
radásának fokozódása esefieg 
azzal a következménnyel jár
hat, hogy a vasúti közlekedés 
akadálya lesz a többi termelési 
ágak, az ipar és a mezőgazda
ság további fejlödésének, nem 
is szólva arról, hogy a vasút 
korszerűtlensége gyengíti ha
zánk védelmi képességét és 
biztonságát. 

Ezért ís fogadták a vasutas 
dolgozók különös öröm

mel, lelkesedéssel pártunk 
Központi Vezetőségének 1955 

novemberi határozatát a tech
nikai haladás általánossá téte
léről a vasúton is. Eddig egyet
len pártJhatározat nem emelte 
ki en,nyire döntő súllyal és 
részletesen a vasút korszerűsí
tésének szükségességét, a ten
nivalókat a modern ipan ál
lam közlekedésének fejleszté
sére. mint a mostani. Valóság
gal felrázta dolgozóinkat, új 
eröt adott pártunk segítsége. 
Nem kétséges, hogy ez az erő 
és lelkesedés kihatással lesz 
az őszi és a téli szállítási fel
adatok teljesítésére. az újító 
mozgalomnak újabb lendületet, 
minden eddiginél szélesebb le
hetöséget nyújt. 

„Lényegesen korszerűsíteni 
ken a szállítást - mondja a 
határozat. - A vasútnál a gőz
vontatás állandóan növe'kvő 
Tészét kell Diesel, Diesel-e!ekt
!"onws és elektromos vontatá.s-

az önmií:�ödő vasúti ?i2;tositó I nőségét és technológiai fegyelbere7.tdezes�k 11;Lka1'.'™1zasat. Je-
1
! mét. Sürgősen meg kell szerl;�tosen �epe_sitem . kell a vas- vezni a műszaki intézkedési Ufi r�ast_ es a palyaf�nntar- tervek végrelhajtásának ellenta.st: :Vov;l7!i _ kel� a2; , u�e.�ien őrzését. Szélesítsük ki a tabeluli sz�!lttas g

7
pe�it�set. �s pasztalatcsere-mozgalmat, is.. e�eket nuntegy k�egesz1h. ala. mertessük meg a dolgozókat a �mas�tJa az _a resz, ar:nely a tecihnika legújabb vívmányaigepgyartás reszére ad utmuta- val tást : ,,Meg kell szervezni a 

mechanikus, hidraulikus és Minden egyes szolgálati 
elektromos átvitelii Diesel- 1 helyen vannak olyan 
mo:':'donyok so-rozatgyártá.sát, 

1 
tartalék�k. melyeket n:iinimális 

elsoso-rban a 600 lóerős mozdo- beruházassal 'ha5znos1tani le
nyét. Létre kell lwzni a nagy , het. Ezeket persze csak a dol
teljesítményü. Diesel-elektromos j gozók kezdeményezésére tá
mozdonytípusdkat. Tökéletes!- maszkodva tudjuk feladataink 
teni kell a m,oto-rvonatok és az 

I 
elvégzésének szolgálatába állí

elek�ro>n?s _m?zdonyo'k üzeni- ta_�i; A _szolgáiati vezet�k 1:1un_szeru gyartasat." Olyan per&- ka.Jat 1s me� keJI J�v1�an_1. 
pektívák ezek, amelyeknek T5>ob k';zdeme1:_y�zest. onall5>
megvalósftása már a legköze- �agot varnak toluk '.'- dolgoz?k 
lebbi jövőben megkezdődik, � nem azt, hC:gy mmden_ ker
olyan nagyszerű célkitűzések, des�n a_ _felsobb _ vez1;t�szer
amelyeknek eléréséért minden ye�tol k';rJenek es varianak 
vasutas dolgozó tudása legja- mtezkedest. 
vával, vasuta:sbecsülettel, pél- A 'hiányosságok megszünte-
dás helytállással iküzd. tése előkészület, 'hozzáját·u�ás 
A szocializmust építő társa-

dalom termelésének cél
ja a dolgozó nép jólétének ál
landó, folyamatos növelése. E)h
'hez azonban arra van szükség, 
ihogy fejlesszük a népgazdaság 
termelö erőit, termelékenyeb
bé tegyük a munkát. A terme
lékenység növelésének fő esz
köze a technika szü11telen fej
lesztése. A műszaki szír.vonal 
emelése, vasutunk korszerűsí
tése tehát előrehaladásunk 
egyik kulcskérdése, a vasuta
sok életszínvonala emelésének 
záloga is. 

A határozat gyakorlati meg
valósulásáig és azután is ne
künk, vasutasoknak a meglévő 
lehetőségek legjobb kllhaszná
lásával azon kell munkálkod
nunk. hogy állandóan emeljük 
berendezéseink műszaki szín
vonalát, kihasználtságát, a ter
melékenységet. Vetkőzzük le .a 
maradiságot, a görcsös ragasz
kodást a megszokottfrloz, a ré
gihez. Ne hátráltassuk bürok
ratikus módszerekkel az éssze.. 
rűsítések, újítások bevezetését. 
A pályafenntartásnál például 
az alázuzalékolásos fenntartás 
vontatottan hódít teret, a for
galmi és vontatási mozgalmak 
nem egyenletesen fejlődnek, 

Minden eszközzel szerezzünk 
érvényt a teclhnológiai előírá
soknak, az utasítások pontos 
végrehajtásának a forgalomnál. 
A menetirányítók ne csak re
gisztrálják. hanem irányítsák 
a forgalmat. Meg kell javítani 
a pályafenntartás, az építés, a 
járműjavítás munkájának mi-

Leleményesen, 

a vasúti szállítás korszerűsíté
séhez, Kiküszöbölésük feltétle
nül emeli a vasúti munka mi
nőségét, segíti a szállítás költ
ségének csökkentését. 

Amikor arra törekszünk, 
hogy becsülettel elvégezzük az 
öszi és téli szálitási feladato
kat, amikor igyekezetünk arra 
irányul, hogy balesetmentesen, 
menetrendszerint közlekedtes
sük vonatainkat, azt bizonyít
juk, hogy a párthatározat vég
relhajtását a magunk erejéböl 
is biztosítani kívánjuk. Helyt
állásunkkal azt bizonyítjuk, 
hogy érdeniesek vagyunk a tá
mogatásra, vasutunk korszerű
sítésére. életkörülményeink to
vábbi javítására. Ehhez várják 
vasutasaink az eddiginél is 
magasabb színvonalon a vasúti 
pártbizottságok, a politikai 
osztályok irányító, ellenörző 
segítségét, a szakszervezet, a 
szakvezetés eddiginél gyümöl
csözőbb támogatását. 

Jsmertessük meg minden 
dolgozóval a határozat 

nagyszerű céfkitűzéseit, a má
sodik ötéves tervben elérendö 
hatalmas távlatokat. Legyen 
minden vasutas a határozat 
végrehajtásának katonája sa
ját munkaterületén. A lelhető
ségek fellhasználása az egyén 
és a közösség elszakíthatatlan 
érdeke, a cél elérése minden 
becsületes dolgoz6 feladata. A 
korszerűbb vasút felépítésére 
törekvés, a technika korlátlan 
felhasználásának biztosítása 
legyen tetteink rugója, mun
kánk a megvalósítá§ előrelen
dítője. 

gondolkodva 

Zsíros János többszörös újító, a MAY Budapesti Felépítményi vas

anyao ·3vító lakatosa a pályakocsik oldaldeszkáinak vasalását U-vas 

helyett lemezből készíti. Eljárásával az évi meqtakaritás 1 1  OOO 

forint. 

�l helyettesíteni. Fdko;mi !kell (Kovács Géza felv,) 
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lo,·galone lendületével 
ie,·veh teljesíl�séért 1.•§ eves 

Landler Jeno születési évfordulój6nak 
megünneplésére készülünk 

Egy hete jelent meg a Szo
cialista Vasútértban a Landler 
Jenő Járómüjavító ÜV dolgo
zóinak feVhívása a vasút dol
gozófüoz, hogy jó munkával 
imnepeljék meg a vasúti mun
kásság egykori nagy vezető 
egyéniség.ének 80. születésnap
ját. A fel!lúváshoz máris szá
mos szolgálati hely csatlako-
wtt. 

Az tsz.aki Járómüjavító tlV. 

dolgozói magukévá téve a 
Landler Járómújavító kezde-
wényezését, az évforduló tisz
teletére vállalták, hogy no
vember 23-tól 30-ig „Landler 
Jenő műszakot" tartanak. A 
húsz budapesti üzem felhívásá
hoz tett csatlakozásukat úgy 
módosították, hogy az eredeti
leg felajánlott december 15 he
lyett december 12--re befejezik 
éves tervüket. A novemberi te
herkocsi-javítási terv teljesíté
sén feHU 12 teherkocsi futó
javításával és három fővizsgás 
t<llerkocsi megjavításával já
rulnak 'hozzá az öszi forgalom 
sikeréhez. Az októberi három. 
nagyjavítá.�os gőzmozdony le-
maradást november 30--ig po-
tolják. A novemberi motorkocsi 
főjavítás darabszám szerinti 
tervét 125 százalékra teljesítik. 

A Hámán Kató füt-Oházban 

röpgyűléseken vitatták meg a 
Landler felhívását és egyhan
gúlag elhatározták a c.satlako-
7,ást, Az uta1,ószemélyzet vál
lalta, hogy a húsz budapesti 
üzem fellhívásálhoz való csatla
kozás során felajánlott 7000 
tonna szénmegtakarítást még 
200 tonnával toldja meg, s így 
december 14--ig 7200 tonna sze
net takarít meg. Száz elegyton
nakilométer tervüket, amely_ 

nek teljesítését eredetileg de
cember 20-ra vállalták, decem
ber 19-én befejezik. A moz
donybrigádok december 6. he
lyett már december 5-én elké
szülnek évi kilométer-tervük
kel. A fiókmúhely december 
20-ról egy nappal előre hozza 
éves terve befejezését, a kocsi
műlhely pedig két nappal előbb, 
ttlhát december 20. !helyett már 
18-án pontot tesz terve végére. 

139 200 forint megtakaritá-
sát vállalták 

a húsz budapesti üzem feHlí
vásához való csatlakozás so
rán a Józsefvárosi Pályafenn
tartási Főnökség dolgozói. A 
most megtartott szakszervezeti 
taggyűlésen elhatározták, hogy 
Landler Jenő születési évfor
dulója tiszteletére ezt az össze.
get december 31. helyett, már 
december 10-re megtakarítják. 
A balassagyarmati vonal ko
pott ívsíncseréit, valamint Rá
kos állomás szolgálati helyei
nek bővítését ugyanCSaJk határ
idő előtt végzik el, amivel a 
téli forgalom sikerét is szol
gálják. 

A Hídépítési Fónökség 

dolgozói csatla.kozásukban meg
fogadták, hogy negyedik ne
gyedéves tervüket élüzem szin
ten teljesítik. Ezenfelül a Bé
ke úti aluljárónál a terven fe
Iú.l vállalt három vágány alatti 
vasbeton műtárgy építését de-
<'ember 31-re befejezik. Győr 
é.llomás felvételi épületének 
munkálatai meggyorsítása ér
dekében terven felül négy 
ideiglenes !híd beépítését is el
végzik, a 'harmadik negyedévi 
'l.6 százalékos tervlemaradást a 
negyedik negyedévben pótol
ják_ 

A szeksz6rdi p6lyafenntartási dolgozók 
megkönnyítik a szén útj6t 

Szép és nelhéz feladat jutott lombiztos pályáról. Negyedévi 
úSZtályrészül a Szekszárdi Pá- tervüket 120 százalékra teljesí
lyafenntartási Főnökség dolgo. tették. A dolgoZ6k között olya
zóinak. Nem kisebb mint az, nok vannak, mint Ernyes Jó
!hogy jó pálya biztosítá.sávat zsef elvtárs, a Szocialista Mun--
111,egkönnyítsék a nagymányoki káért érdemérem tulajdonosa 
szén útját a Sztálin Vasműhöz. és Szőke Jánosné kiváló dolHogy feladatuknak milyen d_e- gozó hogy csak a két leg'obbat rekasan megfelelnek, mutatia, ,' .. _ .. l . 
hogy a harmadik negyedévben e�•lítsuk; . �- fonokségen Vll'ág
elnyerték az élüzem címet. Bá-

1

2.,k az UJ1tó mozgalom, a ne
taszélrtől Paksig, Sárbogárdtól gyedévi újítási terv teljesítése 
Börgöndig jó fenntartással ál- 200 százalékos, (Ifj, Egri Pé
lnndóan gondOSkodtak a forga- ter leveléből.) 

Mátészalka nincs gy6szban, sőt . . .  

Semmi sem időszerűtlenebb 
most a mátészalkai fűtőházban, 
mint az ismert népdaL amely 
szerint Mátészalka gyászban 
van. Dehogyis va11 gyászban. 
régen érte ilyen öröm a dolgo
zókat, mint most : élüzem lett a 
fűtőház, Szép ünnepséggel ül
ték meg a nagy napot. Az ün
nepség keretében a vezetőség 
valamennyi dolgozónak elisme_ 
rését és köszönetét nyilvání
totta, de különösen Derzsi Béla 
mozdonyvezetőnek, aki 126 szá
zalékos szénme�takarítással já
rult hozzá a siker'hez, továbbá 
Takács Lászlónak és Nánási 
Ferencnek. Tizenhat dolgozó 
jutalmat, illetve sztahanovista 
oklevelet kapott. 

most még annak is örülnek. 
hogy éves tervüket október 31-

re befejezték a inozdonykilomé
ter-terv 105, a száz--elegyto11J1a
kilométer terv 109, a szénrneg
takarítás 106 százalékos teljesí
tésével és ezzel eleget tettek a 
húsz budapesti üzem fe!
hivásához való csatlakozás so
r án tett vállalásuknak. (Krics
falussy György és Bokor Lajos 
leveléből.) 

Kocsijavít6s 
24 ór6n belül 

Serföző József, Légrádi Józsr!J 
művezetők, Siklósi Jakab ' 
Maranics Józ:;ef csoportvezetök 
helyes irányítással segítik a 
dolgozókat, akik közül Müllel' 
József kocsilakatos, Ma.kre 
Sándor asztalos és sokan má• 
sok a legteljesebb elismerést 
érdemlik, (Farka.s István leve◄ 
léből,) 

Kirakási csúcseredmény 
a miskolci igazgatóságn6I 

A miskolci igazgatóság te.rü• 
"etén állandóan nagy építkez.é
sek folynak, özönlik az építő• 
anyag a városokba, az üze
mekbe. A kohászati üzemek, a 
szénbányák ellátása is nagy 
feladatok megoldására készteti 
a vasutas dolgozókat. A dolgo
zók meg is felelnek ezeknek a 
teladatoknak, s egymásután 
érik el a jó eredményeket. No
vember 12-én a tervezett 2800 

kocsival szemben 3004 kocsit 
raktak lki, ezzel !kirakási CSÚCS• 

eT-edményt értek el. A csúcs el• 
érésében nagy része van Ho-r� 
nyák András központi áruirá
nyítónak, de jó munkájukkal 
hozzájárultak a gócponti áru• 
irányítók !s, (Bakó János leve◄ 
léből.) 

M6r jel_entkeznek 
az 61/om6sbővítés 

eredményei 
A Székesfehérvár állomáson 

folyó építkezések miatt a do!• 
gozóknak sok nehézséggel 
kell megküzdeniök. De bátran 
és kitartással győzik le a ne• 
héz.ségeket. Annál is inkább 
nem vesztik el kedvüket, mert 
lútják, hogy az áilomás bóvité� 
se segíti őket eredményeik fo-o 
lkozásában.. Az októberi terv• 
teljesítésen is meglátszott ez, 
A menetrendszerinti vonatin
ditást 117, a gőztartást 102, a 
fajlagos kocsimozgatást 106, a 
•kocsitartózkodást 98, a teher• 
vonatok terhelését 99, a kocsi• 
kifutást 124, a kocsiki'haszná• 
lást 111,  a rakodási időt a le• 
adásnál 109, a feladásnál 105 
szi\zalékra teljesítették, A ter• 
helésnél és a kocsitartózkodás• 
nt.i mutatkozó lemaradást a 
dolgozók az év hátralévő réo 
szébe:n pótolni akarják, 

„Kazincbarcika 

építéséért" 

Berente szénpályaudvar dol• 
gozói november 14-én ünnepi 
röpgyűlést tartottak. Azokat 
a vasutasokat ünnepelték, akik 
a legeredményesebben vettek 
részt Kazincbarcika építésé• 
ben, segítették szocialista lé
tesítményeink megvalósítását 
és ebböl az alkalomból mel• 
lükre tűzhették a „Kazincbar„ 
cika építéséért" emlékérmet. 

Pogány Dezső állomásfönök• 
helyettes méltatta azt a fontos 
szerepet, amelyet a vasút be
tölt új, szocialista építkezé
seinknél és hangsúlyozta. hogy 
a pontos vasúti szállítás mi• 
lyen jelentös mértékben járul 
hozzá nagy építkezéseink meg
valósításához. A miskolci po• 
litikai osztály, valamint az 
igazgatóság képviselői továb
bi sikert kívántak az állomás 
dolgozóinak ahhoz a munká• 
hoz, amelyet a Sajó-völgy 
nagy ipari tiz<'meinek építésé• 
ben kifejtenek. 

Az ünnepi hangulatú gyűlé• 
sen részvevő elvtársak vállal• 
ták, hogy a munkafegyelem 
megszilárdításával határidő 
előtt. december 20-ig tel;esitik 
negyedik negyedévi tervüket, 
mert ezzel is hozzá kívánnak 
járulni a körülöttük levő ha• 
talmas új üzemek munkáiá• 

Másik közismert mondást is 
megváltoztattak Mátészalkán. 
nevezetesen azt, hogy a baJ 
nem jár egyedül. Itt most az a 
mondás járja, hogy az öröm 
nem ;ár egyedül, mert az él
üzemcím feletti öröm mellett 

A pécsi fűtőház kocsijavító 
műhelyének dolgozói örömmel 
jelentik, lhogy éves tervüket no
v( mber 7-re jó minőségű mun
kával befejezték. Anriak kö
szönhetik ezt, hogy a műhely 
24 óra alatt minden ;avítást ki
ad, a középjavításra beállított 
kocsikat pedig 48 órán belül 
mindig visszaadja a forgalom
nak. Vincze Károly műszaki fő
intéző, a kocsiműhely vezetője, hoz. Kováct; László 
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Hogyan valósult meg Záhonyb�n 

Új gép a sín/,i/Ják le/fedésére 
a Szovjetunióban 

a szoviet síktolatási módszer alkalmazása? 
Az elmúlt évek alatt hatal

masan megnőtt Záhony állo
más forgalma és szinte telje
sen átalakult. korszerű szol
gálati hellyé fejlődött maga 
az állomás is. E fejlődés nél
kül Záhony nem is tudott 
volna megbirkózni feladatai
val, de tévedés leruie azt hin
ni, hogy az állomás korszerű
isfté.se egymagában elegendő 
volt a wkszorooára nőtt for
galom lebonyolításához. 

A magyar vasút áruszállHá
sa az 1938-as évhez ha:sonlít-

va, a felszabadulás óta há
ro=orosára nőtt, az utas
szállítás pedig négyszeresre 
emelkedett. Ezek a számo:< 
mint cseppben a tenger, hat
ványozottan tükröződnek Zá
hony forgalmában. A vasút 
egésze az új feladatokat csak 
azért tudta megoldani, mert 
sikeresen alkalmazta a Szov
jetunió ta,pasztalatait, átvet
te az élenjáró szovjet munka
módszereket. Záhony állomás 
sikerei is nagy mértékben a 
szovjet munkamódszere-k al
kalmazásának köszönhetők. 

Val6ban nincsenek meg az adotts6gok? 

brigádtagok is. Bevezették a 
munJkakezdés előtti „kommu
nista tízpercek,2;t", ahol a 
kommunisták a munka gya
korlati végrehajtását beszél
ték meg. E megbeszéléseken a 
mozdony-személyzet is részt 
vett. 

Lépésről lépésre 

brigádok" kialakításáért. En-1 pártonkívüliekkel IB, Ba,latont 
nek egyik legfontosabb mód- József elvt�rs péld_á_ul �llan-
szere volt az új bri;ddtagok dóan se,gít1 az uJ ::nódszer 
nevelése, a vasút megszeret- elterjesztését, rendszeresen 
tetése. Ez a munka is ered- megbeszéli a feladatokat a 
ménnyel járt. mozdony-személyzettel. 

A brigádok lassan állan- , A pártsZ:rvr_z�t ápolja a 
dósultak megszilá!'dulfak birálat és onb1ralat alkalma-' zását, elősegíti a jó javasla-

és megszülettek a Szakács- és tok megvalósítását. -Ennek 
a Szalmás-brigádban az első eredménye az, hoJ!Y állan
tartós eredmények. A siik.er- dóan nő a termelékenység, ben nagy rész� volt a fűtő- csökken az önköltreg és Zá
háznak, amely - az állomás hony ebben az évben kétszer 
párt- és szakvezetésével töT- nyerte el az élüzem címet. A 
tént megbeszzlés után - ál- pártszervezet ismerteti a dol
landó személyzetet biztosított gozókkal a párt- és kormány
a tartalékokra. határozatokat, a szakszerve-

Ma már Záhony állomáson zettel együttmúködve harcol 
széles körben, állandóan al- a Központi Vezetőség és a 
kalmazzák a szovjet sildola- Minisztertanács közös levelé-
tást, ben megjelölt feladatok vég-

az új módszer a minden- rehajtásáért. Ez eredményezi. 
napi munka ;zerve6 rés:ré- hogy a dolgozók dl1and6an 

vé vált. újabb é.• ú.j-a.bb javaslatoktrt 
Sok helyen gyakori, hogy eizy- tesznek a technika fejleszté
egy új módszer né11ány hó- sére, a rejtett tartalékok fel, 
napi eredmányes alkalmazás tárására. Záhonyban mo!lt 
után elszürkül, az alkalmazás már állandóan javulnak az 
fokozatosan visszaesik. Hogy eredmények és lassan csak 

A klevi pályafenntartási fő
nökség vezetője, Ducsenko elv
társ, két beosztott mérnök se
gítségével a sínhibák felfedé
séhez eddig használt keresőké
szülékre különleges kutatófejet 
szerkesztett, amely lehetővé 
teszi, hogy a sín hibáit ne 
csak a fejben és a gerincben, 
hanem a síntalpban is észlel
hessék. 

• 

A barabinszki körzet villa
mosmozdony-színének dolgozói 
közül egyre többen érik el és 
haladják túl a napi kétmil
lió tonnakllométeres teljesít
ményt. Amíg szeptemberben a 
mozdonyok átlagos napi tonna
kllométer-teljesítménye alig 
közelítette meg a másfélmil
liót, a napi mozdonyfutás pe
dig az 590 kilométert, most 
szinte mindennapossá válik a 
napi kétmillió tonnakilométe
res teljesítmény. 

A dél-Ürali körzet vasutasal 
számára a napokban indították 
el az első gördülő röntgenlabo
ratóriumot. Orvoscsoport járja 
be a vonalak állomásait és a 
helyi orvosok javaslata alap
ján készít a kivizsgálandó be
tegekről felvételeket. 

• 

A tömörítéses rakodás mes
tereinek száma egyre növek
szik a Szovjetunióban. Az a 
céljuk, hogy minden vagonba 
egy tonnával több árut rakja
nak naponta, mert ezzel -
csupán az európai részen -
naponta 150 vonat terhelésé
nek megfelelő árumennyiséget 
tudnának továbbítani újabb 
gép, szakasz és szerelvény fel
használása nélkül. A cukor
gyárak dolgozói ís segítik a 
vasutasok versenyét és min
den kocsiba 1,2 tonnával több 
cukrot raknak. 

1000 kilométeres villamosítás az NDK-ban 

A Német Demokratikus 

Másfél-d!:ét évvel ezelőtt sok 
panasz volt Záhonyra. A vo
natokat késve, utasításellene
sen állították össze, késve in
dították. A rossz munka csök
kentette a dolgozók keresetét 
és károsan befolyásolta az 
egész igazgatóság munkáját. A 
szovjet síktola tással történő 
elegyrendezés alkalmazása so
kat segített volna a bajon, de 
a záhonyiak hallani sem akar
tak az új módszer bevezetésé
ről és azt hangoztatták, 'hogy 
adottságaik nem teszik Lehe
tővé a megá.Uásnélküli sza
/.asiz:tás alk,almazásá.t. 

Az új módszer alkn.ln1azása Z:iho:iy állomáson ez nem rossz álomnak tű!lilk az az 
kezdett tért hódítani. A fej- történt meg, az elsősorban a idő. amikor állandóan elma
lődés azonl:an huPt.:nzó volt, mozgel!ni Ezervek érdeme. A radtak a tervek teljesítésé

Köztársaságban a második öt
éves terv során 1000 km vas
útvonalat villam05ítanak. A 
Ha!Ze-Köthen-vonal első ,;Za
kaszán szeptember óta mdr 
villamosmozdonyok gördülnek. 
A villamosmozdonyok üze
meltetése igen gazdaságos. A 
tonna-kilométer alapján ki
számított üzemanyagszül<:ség
let viszonya 1 :3, ami azt je-

lenti, hogy a gőzmozdony a 
villanymozdony által elfo
gyasztott energiamennyiség 
háromszorosát használja feL 
A villamosítás révén növek
szik a sínek élettartama is. A 
vonalak alapos átjavítása csak 
három évenként szükséges. A 
villamosmozdonyok gyorsasá• 
ga révén csökken a mendidő, 
a járatokat is sűríteni lehet. 

Sokáig a párt és szakszer
vezeti vez.etök. is osztották ezt 
a véleményt. A huzamo,s le-

mert állandóan változtak a pártsz2rvezet na.gy figyelmet vel. 
b-rigádtagok. A párt-zervezet 

I 
fordít a kommunis:a példa

harcot kezdett a flUlktuáció mutatásra és álla,ndóan fog
meg.szüntetéséért, a ,.rorzs- lalkoz.na'.< a kommunisták a 

Kurucz József, 
a vasút politikai főosztály 

munkatársa 

maradás a teTv teljesítésében, 
valamint a megjelent pártha
tározatok és szakvonali ren
deletek mégis arra késztették 
a pártszervezetet, hogy fog
lalkozzon a szovjet SJ'k.tolatás 
bevezetésével. 

PártbLzottsági értekezletm 
a kommunista aktívák és a 
szakvonali vezetők bevoná
sával megvitatták az új mód
szer alkalmazásának 1-ehető
regeit. Ezt követően siktola
tá.si bemutatót rendeztek és 
mozgósították megtekintésére 
a dolgozókat. A bemutató jól 
sikerült, bebizonyosodott, hogy 
az új módszer alkalmazása 
ötvenszázalékos tdőmeir.akarí
tá.ss-a.l jár. 

A pártszervezet lelkesítő 
ereje, harca az újért győ
zelemre vitte a szovjet 
síktolatá.s aJkalma.zását 

Minden üzemrész képviseletet kapott 
A Dorogi Fű.tőhá.zban ide

jében hozzáfogtak a szakszer
vezeti vezetőségválasztás elő
készítéséhez. A bizalmiaknak 
és a népnevelőkr;iek tíz nap 
állt rendelkezésükre a válasz
tás jelentőségének megmagya
rázására. Munkájuk eredmé
nyes is lett: 

a vezetőségválasztó tag
gyűlésen minden szabad· 
napos vontatási dolgozó és 
a fiókműhely egész sze-

mélyzete megjelent. 
Páva Mihály üzemi bizottsági 
elnök beszámolója alapos volt, 
őszintén tárta fel az eredmé
nyeket, hiányosságokat. A vita 
viszont elég lagymatagon folyt 
le. 

Az új vezetőség erősödést je
lent a régihez képest. A Do
rogi Fütúháznál sok kiváló 
dolgozó nő van, közülük töb
bet beválasztottak a vezető
ségbe. Somogyi Veronika víz
vizsgáló, aki eddig mint pizal
mi végzett jó munkát, most 

1 
statisztikai felelős lett az üze
rni bizottságban. Markó Já
nosné csapvizsgálót nőfelelőssé 
választották. 

A fiatalok is képviseletet 
kaptak 

a vezetőségben: Tamázi Fri
gyes ifi mozdonyvezető példa
mutató, jó munkája elismeré
seként a bérbizottság elnöke-

ként vesz részt a vezetésben. 
Nagy örömmel fogadta a tag
ság a népszerű Zentai József 
művezető termelési felelőssé 
való megválasztását. Ezzel a 
ti,ztséggel a múltban mindig 
baj volt Dorogon, most JO 
kézbe került. Üzemi bizottsá
gi elnökké ismét Páva Mihály 
elvtársat választották. 

Altalában sikerült ldküszö
bölni ·azt a régi hibát, hogy a 
szakszervezeti vezetőség nem 
tükrözte az egész üzemet. 
Most minden üzemrész kép
viselve van egy-egy élenjáró 
dolgozóval. 

Vonat - kísérószemélyzet nélkül 

A londoni Liverpool és Pad-1 Angliában 1600 méter hosz• 
dington állomások között har- szú folyamatosan hegesztett 
minc esztendeje :közlekedik , ' 
e,:,v vonatkisérő-személyzet sinnel kísérleteznek. A síne-
nélküLi vonat, amely posta-

1 
l<et betontalpalkra helyezik, 

cooma,gokat továbbít. Ez alatt .aJ.átéte!kkel és rugós az idő alatt egyetlen baleset gumi 
sem történt, rögzítők!kel kötik le. 

A KÍNAI NEPKÖZTÁRSASAGBAN 

A pártsze��=t:.aeménye- Vasutasok a mezőgazdaságért 
zésére a szakvonali vezetők Az igazgatóságok területé-feladati tervet dolgoztak ki az ről egymásután érkeznek hírű.; mód.szer meghcmosítá.sára adások, amelyek arról számolés a részfeladatok végrd1aj- nak be, hogy a vasutas dol
ttásáért felelősöket jelöltek ki. gozók az őszi mezőga a.ági 
Szücs állomásfönök és Révész munkálatok során is eredmé
állomásfönökhelyettes az UJ nyes segítséget nyújtanak a 
módszer szakmai oktatásáért dolgozó parasztságnak. 
és a gyakorlat közbeni segí- A szomba.thelyi i9azgatósá.g, 
tésért let\ek felelősek. A párt- az á.Ucnná.s és a fű.tóhá.z párt
titkár. ThurzÓ elvtárs és az bizottsága azt a feladatot kap
agit.-prop. titkár a brigádta- ta, hogy Bük községet patro
gokkal és a bri,gádvezetőkkel nálja, segítse az ottani párt
besrelgetett el a szovjet mód- szervezetek munkáját. A po
szer jelentőségéről. HasonJó litikai osztály irányításával a 
pá.rttnegbizatá.sok.a.t kiaptak a pártbizottságok megfeleltek 
kommunista brigádvezetők és feladatuknallc, a kommunisták 

------o o-----

Sajátítsuk el az orosz nyelvet 
Felszabadult hazánkban egy-

1 
munkra a világ minden nyel

re olvasottabbá., egyre kultu- vén megjelent szépirodalmi és 
Tá.ltabbá. válik a dolgozó nép. szakirodalmi alkotásokat, és 
Vasutasaink előtt is megnyíl- lehetővé teszi azok megisme
tak az iskolák, a tudományos rését. 
intézet"k, a technikumok és az 
egyetemek kapui. A vasutas 
fiatalokat és idősebb dolgozó
kat egyaránt nagy tudásvágy 
tölti el, mert tudják, hogy bő
vülő ismereteikkel nemcsak 
népük és hazájuk javát, ha
nem egyéni boldogul.á.sukat is 
szolgálják. 

Dolgozóink tudá.svá.gyukat 
i-- a magyar nyelvű. irodalom 
tanulmányozása mellett - el
sősorban az orosz nyelvű. iro
dalom tanulmányozásával elé
gítik ki. Ismert tény, hogy az 
orosz nyelvű irodalom olyan 
gazdagon és olyan nagy szám
ban hozza létre mind a szép
irodalom, mind a szakmai tu
dományos irodalom kiváló al
kotásait, hogy azok mindegyi
kének lefordítása szinte lehe
tetlen. Tíz és tízezrek ismer
kedtek meg az orosz nyelvvel 
azért, hogy eredetiben olvas
hassák Puskin és Tolsztoj mű
veit, hogy eredetiben tanulmá
nyozhassák Lenin és Sztálin 
halhatatlan munkáit. 

Az orosz nyelv ismerete 
megkönnyíti tájékozódásunkat 
a világban, mert közvetíti szá-

Napjainkban már sok ezer 
munkás, értelmiségi, tudós és 
művész beszéli az orosz nyel
vet, közöttük nagyon sok vas
utas. A tapasztalatok azt mu
tatják, hogy az orosz nyelv is
merete megkönnyítette sok
sok vasutas dolgozó számára is 
az elmélyülést egyes vasúti 
szakkérdésekben és ezzel mun
kájuk még eredményesebbé 
vált. 

Ma már a dolgozók mind 
nagyobb tömege akarja elsajá
títani az orosz nyelvet. Ezért 
szükséges, hogy a társadalmi 
és tömegszervezetek foglalkoz
zanak orosz nyelvtanfolyamok 
szervezésével. 

Az Iskolánkívüli Orosz-
nyelvoktatás Országos Bizott
sága felhívással fordul az 
MSZT, az MNDSZ, a szak
szervezetek stb. vezetőségei
hez, hogy segítsék ezt a mun
kát. Biztosak vagyunk abban, 
hogy a felhívás megértésre ta
lál majd és jó szervező munka 
révén a Magyar-Szovjet Tár
saság újabb ezreket fog hozzá.
segíteni az oros?. nyelv elsajá
tításához, 

és pártonkívüliek közül sokan 
örömmel keresték fel Bük 
község dolgozó pa1 asztjait. 
Egy-egy alkalommal 

3(1-40 vasutas népnevelő 
látogatott el a kóz.ségbe, 

s a helybeli népnevelókkel 
együtt, hetenként kétszer-há
romszor is meglátogatták az 
egyénileg dolgozó családokat. 

A dolgozó parasztok szíve
sen fogadták a vasutas nép
nevelőket. s a beszélgetések 
nyomán mind t0bben kérték 
felvételüket a termelőszövet
kezetbe. A vasutas népnevelők 
lelkes, jó munkájának nagy 
része van al:>ban, hogy 

Billt termelőszövetkezeti 
község lett. 

Celldömölk állomás és fű
tőház népnevelői hasonlóan 
oroszlánrészt vallhatnak ma
gukénak abban, hogy Nagy
simonyi községben 220 család 
lépett a nagyüZemi gazdálko
dás útjára, " ezzel Simonyi a 
termel&zövetke;reti községe/e 
sorába lépett. A celldömölki 
vasutasok azzal búcsúztak az 
új termelőszövetkezeti község 
parasztjaitól, hogy a további
akban sem feledkeznek meg 
róluk, mert csak akkor tekint
hetik munkájukat teljesnek, 
ha 

tovább dolgoznak a szövet
kezet megerősítéséért, 

a még egyénileg dolgaz-5 pa
rasztok meggyózéséért. 

Sok segítséget nyújtanak a 
celldömölki fűtőház dolgozói 
a csöngei Dózsa Termelőszö
vetkezetnek is. A szövetkezet
nek sok nehézséget okozott 
az, hogy az állatok itatásához 
messziről kellett hordani a Vi
zet. A fűtőház dolgozói vil!any
nwtoros szivattyút szereltek a 
kútra, amely így bőségesen 
ellátja vízzel az állatokat. 

A fűtőházi pártszervezet ve
zetősége gyakran részt vesz a 
csöngei termelőszövetkezet 
taggyűlésein, pártvezetőségi 
ill::sein. Petel.i elvtárs, � fűtő-

ház púrcti!kára kétízben párt, 
napot tartott a tsz-ben. Meg
hívták a tsz vezetőségét a fű
tőház vezetőségi és termelési 
értekezleteire is. 

A szegedi igazgatóság dolgo
zói szintén jó kapcsolatot épí
tettek ki töl:>b termelőszövet
kezettel. A pályafenn tart is 
dolgozói a pusztaszeri Petőfi 
és a zákányszéki Kossuth TSZ 
részére tehénistálló terveket 
készítéttek, ezenkívül a 
Kossuth Termelőszövetkezet
nek négy lakóház terveit raj
zolták meg, s ezzel 3400 forin
tot takarítottak meg a szövet
kezetnek. A hódmezővásárhe
lyi pályafenntartási főnökség 
csillevágányokat fektetett le 
az or05házi Vörös Csillag TSZ 
területén. A könyvelóség dol
gozói a kisteleki Felszabadu
lás és a zálká.nyszéki Kossuth 
TSZ 

számvitelt és kön3""elési 
munkálataihoz adtak se-

gítséget. 
A békéscsabaí Alfölai Kis
vasút dolgozói a mezőgyáni 
gépállomás világítási dinamóit 
szerelték feL 

Az anyagi segítregnyújtás 
mellett, nund erősebbé válik 

a vasutas dolgozók poli
tikai és kultúrnevelési 

munkája 
a dolgozó parasztok között. 
Szeged állomás dolgozói a for
rá.skúti tsz dolgozói részére 

A paokl-csengtul vasútvonal épi!öi részére lzletes vacsorát 
készítenek a szakácsok. 

Brazília káros sugárzások elha,tárolá
sára ugyanis a leg!cissbb mé-

A l:>razi1iai vasutasok IV. retű árnyékoló berendezés 
kongresszusán követelték a 200 tonna súlyú lenne. A má
dolgozók, hogy országuk ve- sik kérdés: az atommozdony, 
gye !el a normális kereske- gazdaságosság szempontjából 
delmi kapcsolatot a világ ösz- legyőzné-e a Diesel-mozdonyt? 
szes országával. Tiltakoztak a A két vasúttársaság ezt a 
brazíliai vasútaknak az ame- kérdést kutatja a legbehatób
rikai monopóliumok alá ren- ban, hangoztatva, hogy csak 
delése ellen és követelték, abban az esetben kezdik meg 
hogy demokratikus alapokon az atommozdony tervezését, 
földreformot 'hajtsanak vég- ha legyőzi a Diesel-vontatást 
re. - gazdaságilag. 

Mexik6 Kanada 
A közelmúil tban két, össze

sen kilenc tonna robbanó
anyaggal megrakott teherautó 
ütközött össze fii!Y vonattal a 
sorompóőr hibájából Mexiko 
City mellett. A karambolnak 
65 halálos áldozata volt. 

Kanada tizennégy hivata• 
Iosa� el nem ismert vasutas 
szervezetébe tartozó 150 OOO 
vasutas harcot indíto·t mun
kabére felemeléséé�t és egyéb 
szociális juttatásokért. 

Norvégia 
nemzetközi napot tartottak, EgyesUlt Államok ünnepélyes keretek között 
kultúrcsoportjuk pedig válto- vették át Norvégiában a brit 
zatos műsorral kösZÖntötte a vasu'.asok ajándékát: Stephe11· 
szövetkezet élenjáró dolgozóit. Két nagy amerikai vasút- son „The Rocket" mozdonyá• 
Hasonlo' kapcsolatban állnak társaság közös megállapodás 

l ·á gk zdt k t A nak modelljét a norvég vas
Szeged rendező szertári dolgo- a apJ n me e e a u a,t„S: 

utak százéves fennál!Mának 
zói az Új Slet Termelőszövet- atomerővel hajtandó mozdo- a1kalmából. 
kezettel. A kecskeméti forgal- nyok szerkesztésére. Köztu-
mi szolgálat dolgozói a kecs- domású tény. hogy maga az Hollandia 
keméti Béke TSZ-t patronál- atomreaktor, ami az energiát A holland parlament előtt 
ják. Pártszervezetük rendsze- szolgáltatja, csupán egy köb-

, 

fekszik egy törvényjavaslat, 
resen részt vesz a szövetkezet méter helyet foglal cl és öt amely vasúti balesetvizsgáló 
pártszervezetének megl:>eszélé- kilogramm uránium tüzelő- bi.zotl:.ság felállítását rendeli 
sein, vezetőségi ülésein, a vas- anyag teljes éVig elegendő el. Az új törvény a balesetek 
utas népnevelők gyakran fel- egy mozdony me"h•jtására. A 

I 
kiviz.sgálásánál követendő el· 

kei:-esik a szövetkezetben dol- 1 társa<á� mális taJá1kozott egy járáso;i:at és rendelkezéseket 
gozókat, nehézséggel. Az egészségre tartalmazza. 
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A vontatás tennivalói a tél küszöbén 
Az éi5zi forgalom derekán 

vagyunk, a vontatási szolgá.u:1,t 
hatalmas !küzdelmet vív, hogy 
a megnöve'kedeút szállítási fel
adatokat nagyobb zökkenő 
nélkül teljesítlhesse. A járó
műparik és a ka1"banitantáshoz, 
az üzemeltetéshez szükséges 
anyagdk mennyiségi, de fő
képp minooégi hiányosságai 
nagyon megnehezítik munká
ji.t. E nelhézsége'k közepette, a 
:Legnagyobb i,gény,bevétel ide
jén megjelent a látóhatáron a 
vontatási szolgálat legnagyobb 
ellensége: a tél. A hideg, a 
metsző szél, a hófúvás. a 
bosszú, sötét z.imankós éjsza
kák, mind olyan tényezők. 
amelyek képesek megbénítani 
a vontatást, lha idejében nem 
készül fel a harcra, 

!,/egoldott és megoldatlan 
'kérdések 

tapasztalt, jólképzett, körülte-
1 

Minőségileg azonban még min.. 
lkintő személyzet, amely rend- dig van 'kívánnivaló. TaJkaré
ben tartja gépét, sikerrel száll �odni kell a darabos szén
szembe a l�egyetlenebb tél- ne!. A szén mutatja meg iga
lel is. VoLt már alkalmunk zán, ki a legény a szabályozó
láitni és példalként állfitani nál, vagy lapáttal a kezében, 
minden/ki elé számos olyan a szén mutatja meg, melyik a 
vontatási dolgozót, alki szem- jól !karbantartott mozdony. Az 
beszállva a tél nehézségeivel. a személyzet, amely karban
a magáénak vallott és jól !kar- tartja mozdonyát „rendes" 
bantartott mozdonnyal rendes személyzet. Az ilyen a szenet 
menetidővel továbbította ki- is kellőképpen tudja elkészí
terhelt vonatát. Szemünk előtt teni, úgy <büzel és utazik, lhogy 
születtek ilyen hősök és a von- óvja kazánját. De nem is éri 
tatás vezetőin múlik, hogy a meglepetés, nem szenvedlhet 
feltételek bi21tosításával most gőzfejlesztési !kudarcot soha. 
is __ lelhet�vé tegyé'k ilyen hősök Szorosan a lkazánkarbantar-szuletését. táshoz tartozik és jelentős be

A reszortos-feladat 
nem típus-feladat 

1!:s itt külön !kell szólnunlk a 
mozdonyreszortiosdk fe!ada,tai
ról. A reszortos-feladat nem 
típus-feladat, hanem szívet, 

folyással van a mozdonytelje
sítmény alakulására a 'kazán
víz niegjel.e!ő mi1lÖSége. Nagy
szerű, tudományos eljárásunk 
van az elemzéshez, határozott 
utasítást kap a személyzet a 
tennivalókra, mégis sokszor 
elhanyagolja ezt a kérdést. 
Pedig akármilyen jó szén van 
a szerkocsin, ha a kazánban 
rossz a víz, nincs menetidő, 
nincs -teljesítmény, s még a 
közbiztonság is veszélybe ke
rül. Itt még igen sok a tenni
való. 

Minden részfeladattal külön 
nem foglalkozhatunk, armket 
emHtettünk is, csak a legfontO
sabbak közül valók. De, ha 
ezeket valamennyi vontatási 
dolgozó szem előtt tartja. nyu
godtan vá.;rlwtja a legnagyobb 
ellenséget, a telet és biztos le
het benne, h,ogy le fogja 
győzni. 

AZ EGYENLETES RAKODÁSOK BIZTOSÍTÁSÁRÓL 
Az őszi forgalom maholna,p 

átfordul a téli forgalomba, s 
a jelenlegi helyzet azt mu
tatja, hogy adooságot viszünk 
át a téli szállítási időszakra. 
A cukorrépának alig 50 szá
zalékát szállítottuk el, az ola
jos magvaik szállítása csak 
egy-két hete indult meg, hát
ra van még a kukorica és a 
burgonya szállítása. A szállí
tások ütemének meggyorsítá
sára figyelmeztet az is, hogy 
itt vannak a ködös. esős 
idők, amelyek megnehezítik a 
vasút és a fuvarozta tó válla
latok munkáját. 

A vasárnapi rakodások fokozása 

A va6árnapi ralkodások, an
nak ellenére. hogy a vállala
tokat rendelet kötelezi a va
sárnapi rakodások fokozására, 
még nem érték el a kívánt 
S2lintet, a s:!lázalékos arány az 
utóbbi időben is csak 50-60 
százalék között ingadozott. A 
százalékos arányszámot csak 
úgy lehet javítani, ha főként 
az építőanyagokat és mező
gazdasági termékeket szá!litó 
vállalatok v,u;árnap i8 végez
nek rakodásokat. 

A Közpo111ti SzállitáJs.í Ta-
nács ismételten határozatilag 
kötelezte a gazdasági tároá
kat a vru;árnapi rakodások 
fokozására. A határozatinak 
csak úgy lehet kellő foganat-

Az őszi forgalom hátralevő ja, ha a szállíttató felekkel a 
időszakában csa,k úgy tudjuk legszorosabb a vasút kapcso
adósságain.loa.t tö-rleszteni, a lata. Ezért a szaksliervezet ter
szükséges kocsihnennyiséget melési osztálya ugyancsak is
zökkenő nélkül b!ztositani, ha mételt felhívással fordult a 
egyen/ete.s.sé tesszük a rako- területi bizottságokhoz és az 
dásakCLt. Legfontosa!bb fel- üzemi bizottságokhoz, hogy 
adat: a kereskedelmi szolgálattal 

egyenletes rakodások be- együ,tt 
vezetése a. hét valameny- élénkítsék fel a komplex-

nyi napján. brigád-mozgalmat, 
A X. Országos Vasútüzemi ahol pedig még nincs komp
Értek.ezl.eten Bebrits Lajos lexbrigád, ott sürgősen hívják 
elvtárs. közlekedés,- és posta- életre. 
ügyi miniszter kijelentette: A rakodások egyenletessé 
,,A vasút a rendelkezésére tételében, a rakodási idő csök
áHó kocsiparkkal csak akkor k<!'l.tésében, az éjszakai és 
l.esz képeS1 az őszi forgaJlma,t ml.ll!l.kasizÜilleti napokon tör
!ebonyo!ítani, ha a fuvarozta- ténő rakodásoklban csak ott 
tók a munkaszünetes napokon mutatkozik számottevő javu
e!érik a hétköznapi rakod&i ' lás, ahol a pártszervezet, az 
szint 70-80 százalékát." üzemi bizottság, a szakvonali 

vezetés egyaránt mindent 
megtesz a komple':br��d
mozgalom kiszéles1téséert, 
Debrecen, Mi&kloc, Szerencs, 
Ajka, Pápa, Cegléd, Székes„ 

fehén,ár áHomásokon az ered• 
mények fokozatosan javulnak, 
ugyanak!kor több súlyponti ál• 
lomáson (pl. Dorog, Lábatlan, 
Üröm, Pü.spök!aiLá.ny) nincs 
érvényes komplexbrtgád�er
ződés, az üzemi bizottság ülé• 
sein egyáltalán nem foglal• 
koz:nak a rakodással. 

A komplexbrigádok feladatai 

Lgen sok függ a megyei és 
járási tanácsok 51Zállítási osz• 
tályai és a vasút kapcsolatá• 
tói is. Jelentős segí�et nyúj• 
tanak a vasútnak Pest, Bara
nya és Vas megye tanácsai. Jól 
bevált a debreceniek kezde• 
ményezése, ahol az üzemi bi• 
zottság és a termelési tömeg• 
munka-bizottság 24 tagú 

patronáló hálózatot 
szervezett. A patronáló bizott.
ság tagjai havonta látogatják 
a vállalatokat és kölcsönös 
segít..<:.éget nyújtiin.ak a vasutat 
és a vállalatokat közösen 
érintő problémáknál. Különö
sen jelentős, hogy a komplex• 
brigád együtbtnűködés meg• 
erÓ6Ödjön azokon az állomá• 
sokon, amelyek bányákat, épf
t6ipari és útfenntartó válla
latokat szolgálnak ki. 

A tél küszöbén a legfonto- lelkesedést kívánó munka. A 11abb az őszi forgal,om sikeres mozdonyreszortos a szakma befejezése. De a felkészülés iránti, de főképpen az ember ezenkívül még so'l«-étű, szerte- íráinti szeretetével lelkesen ágazó munkát 'követel. A fel- álljon az élre, szakadatlanul készülésnek elsÓ60rban a leg- fejlessze tudását és szakte'kinfőbb érték, a dolgozó ember télyével segítsen, irányítson, tiédelmében kell megtörténnie. neveljen. Vizsgálja rendszereAz egy:ik font.os !kérdés, a ru- sen a reszortjába tartozó mozhael!áitás megoLd.ódmt. Dolgo- donyokat, biztosítsa a személy_ zóink megkapU!k téli rulhajá- zet állandó beosztását. Tárja randóságukat, itt tehát általá- fel a . gépe!k hiányosságait a 11ossá.g<ban rend van. A továb- személyzetnek és végeztesse el biakban mindelllt el 'kell kö- velük a !kisebb ka,rbanitartási vetni, hogy a télen mostoha mlffikákat. HaLlgassa meg a körülmények 'köz.é lkeruló von- személyzet panaszait és orvo
tatási dolgozó :kényelmesebb, solja azdkat. Egyoldalú, mé!emberibb helyzetben végez_ tá.nyta!an vezénylést ne enbesse munkáját. Ez nemcsak gedjen meg a személyzet ro-beruházási kérdés. hanem leg- vására. Egyszóval, vezetője letöbb esetben fenntartási rnun- gyen reszortjtllak. ka, de főképp szervezés dolga. 

Pontos táiékoztatást a kocsihelyzetről 
Az egyenletes rakodás, a 

szombati és vasámapi, vala• 
mint az éjszakai rakodások 

eset.re sem. A napi két lét-
, 

átcsoportos�l fel�étlenül biztosítása, fokozása az őSzi 
számjelentés bevezetése óta gondo�od.ru .. kell errol, me;t forgalcm hátralévő id>ejének 
javult a kocsiintézés. !hiszen az nem kozombös, hogy �z orszag dön.tő feladata. A kereskedel• 
új rendszernek számtalan elő- lepiagyobb , for��u teher- mi szakszolgálat, a mozgalmi 

Szív emberszeretet és ikövet- Má,r most, a \hidegebb idő A kocsiintézésnél október 
'keze'tes aJka.rat kelJ hozzá. beállta előtt meg kell szer- közepén bevezették a napi 
Amelyik szolgálati vezetőnél vezni a fagyveszély elleni har- 'kétszeri létszá:mfelvételt. Az új 
ez megvan, anna'k. fútiíttázában cot. Már most rendszeressé rendszer hadüzenet a ktg mun.. 
aggodalom nélkül németnek kell tenni a fagy,m.entesítést a káját leginkább gátló szabály-
1,zembe a 'közelgő téllel fútdhá21ba beálló mozdonyokon, talanságoknak. a tú.!biztosítás-

különösen, lha a mozdony mo- nak, és a lkocsi:któl való min-A fűto"llázi !kapuk, aib.lakok, sásra áll meg. A tél setten- denáron szabadul.ásnak. Az álfútőberendezések már rend- kedve, de gyaikrnn hirtelen tör lomt.sok általában hajlamosak ben vannak. Sajnos, nem egy ránk. A gya'korla<blan. ikülönö- arra, hogy a kocsi,tartózkodási 
iútőházn,á,l a rossz, becstl!l'gó sen az elsőteles mozdonysze- e.gységidő jó teljesítése érdetetőzet miatt dolgozóin!k ki mélyzetet tervszerűen, gyak- kében a kira'k.ott kocsikat vannak téve a tél viszontag- ran kell utazás !közben kísérni nyomban továbbküldjék. akkor 1Ságainaik. A tetőjavítás nem és úgy kell vele kezeltetni is, 'ha rövidesen maguknak kimondottan vontatási feladat, üzem közben a mozdonyt, lenne azokra szükségük. Arra de részben vontatási mulasz- mintha az máris a legnagyobb is sok állomás kapható, hogy 
tás. Mégpedig a fútóházfőnö- fagyveszélynek lenne kitéve. több kocsit igényeljen, mint 
kök és az igazgatósági IV. <>sz- A beoszt6st úgy kell készíteni, amennyire szüksége van. Tú!
tályok mul� -� enged- hogy a fiatal, tapasztalatlan biztosítja magát, ugyanekkor a 
ték haloga� a Javitást, _ne!:;' dolgozó gyakorlott, tapasztalt másik állomásnak nem jut ele-ha.rcol!3k :U1hatatosan_ � Jav:- dolgozóval kerüljön össze. gendő üres kocsi. tás idoberu megkezdéséért es Mindezért a fútőházfónöik fe- Ennek ellenszere a létszám--befejezéséért. !"agy0n .YY?;San lelős. jelentés: számadás az t.llomá-kel! cselef/uidm, hogy ide;eben 

I 
son levő valamennyi ikocsiról, ugítsün!k, ahol !kell. � 

A „rendes" személyzet amelyből csak 
A téli felkészülés legdöntőbb az aznapi szükséglet von• 

feladata a vontató és vontatott Idén jobban állun/k a szén- , ha.tó le, 
járómúvek jó !karbantartása. A nel, mint az elmúlt években. a másnapi igény már semmi 

,,Az- újítómozgalom alapja a gépek szeretete" 
Huszonötéves, de sokkal fia-

, 
azon. amit a mérnök elvtár,s 

talabbn.ak látszik. Az asztalán mondott akkor • .  , 
tornyosuló könyvek, jegyzet- Jönnek Várkonyi LáSZló füzetek, rajzok között olyan, mérnökhöz a miskolci fútőmint egy érettségir� készülő ház dolgozói, ha va,lami újítádták. Beszélge�unk al_a�t si ötletük, javaslatuk va'"' nem egyszer ny1hk az aito, munkaközben támadt észrea bej�vők arcán_ l�tszik,_ hogy vételük van, s Várkonyi elvval�rru 1!'egbesze!.ni valo hoz- tái:s éppen úgy kerek, alapos ta oket 1<le. választ ad az érdeklődőknek, 

- Mérnök ,elvtárs. a napok- mint mikor szakvéleménye
ban _beszéltünk a csapágyfém- zésre terjesztik elé valamilyen 
kötések-ről • •  , Gondo!koztami újítás leírását. 

Öt év a S::ot.jetunióban 

- Azt szeretném elérni, 
legalább fútőházunk területén, 
hogy az újítá,sok ügye min
den.ki ügye, közügy legyen, 
mint a Szovjetunióban ta

· paszta1tam - mondja Vár
kcmyi elvtárs. A fiatal mér
nök a Szovjetunióban végez
te az ötéves vasútmúszaki 
egyetemet, tavaly nyáron jött 
paza és azóta saját kérésé.re 
a eya,korlatban, a miskolci fű
ti>háznál hasznosítja tanul
mányait, tapasztalatait. Több 
ládában hozta magával a szov
jet vasúti szak.irodalom leg
jelentősebb műveit, hazaté
rése óta is állandóan levelez 
a mos:z;kvai egyetem magyar 
hallgatóival, akik elküldik 
neki az újonnan megjelent 
szakiroda-lmat. 

- A gyakorlatban úgy tu
dom leginkáb ha,sznosítani a 
Szovjetunióban szerzett ta
pasztalataimat - mondja a be
szélgetés során - hogy igyek
szem úgy báilllli a dolgozók
kal, ahogyan ott láttam. Itt 
a fűtőházban a 324-es soroza
tú mozdonyok reszortosa va
gyok és sikerült elérnem. 
hogy minden gépnek állandó 
személyzete van. A Szovjet
unió fűtőházaiban alapelv, 

hogy minden gépnek saját 
személyzete legyen. mert a 
változó személyzetnek a gép 
vallja kárát. Ez így is van. 
Hiszen 

a. gépek karbantartása 
nemcsak a szakértelmen, 
hanem a. szereteten is 

múlik. 
A'ki szereti a gépét, az gon

dozza is, s az állandó gépet 
a dolgozó sokkal inkább ma
gáénaik érzi, mintha nem rend
szeresen utazik vele. Megta
nultam, hogy a technika fej
lesztésének, az újítómozga.lcm 
kiszé!esités.ének is a gépek 
srzeretete az alapja. 

Várkonyi elvtárs, aki nem
régiben kapta meg a kiváló 
dolgozó jelvényt, nemcsak 
patronálója az újító mozga
lomnak. Maga is nemrégiben 
nyújtott be e.gy igen jelentős 
újítást a mozd,omyok gőzzel 
vaJó begyújtá,sáról. A Szovjet
unióban már kipróbált és 
széleskörben alkalmazott 
módszer szerint 

a. kazánt nem a.látüzelés
sel gyújtják be, ha.nem 
előbb giY.tzel megfelelő 

hőfokra. melegítik. 
majd ezzel a hőfokkal eavező 
hőfokú melegvízzel töltik a 

kazánt, azután tovább foly
tatják a gözbefuvatást, mind
addig, amíg a feszmérő 6-7 
atmoszféra nyomást jelez. Ek
kor kell csak alágyújtani a 
mozdonyt, amely már vonat
ra is járhat. 

50 OOO óra megtakarítást 
jelentö újítás 

A tapasztalatok és a számí
tások szerint most a begyúj
tás 10-12 órát vesz igénybe 
egy-egy mozdonynál, az új el
járassal ez az idő mintegy 
há.rom órára csöklfenne, 
vagyis minden mozdonynál 
9-10 óra megtakarítás jelent
kezne, ami évente legalább 
50 OOO mozd.onyiiP!'emi órá.t 
tenne ki. (Tegyük hozzá ösz
szehasonlításul, hogy egy 
mozdony évi munkaóráinak 
összege 7000 körü] van.) Az 
új eljárás semmtllyen beruhá
zást nem tesz szükségessé, a 
meleltrI)-osónál a;,: eltávozó 
gőzt fel lehet használni erre a 
célra. A Szovjetunió Vasúti 
TudománvCK Knts.tó Intézeté
nek megállapítása szerint a 
gőzzel történő gyors kazán
felmelegítésnek semmiféle ká
ros hatása nincs, sőt jobbak a 
feszültségi viszonyok, mini az 
alá tüzelésnél. 

- Nagy érdeklődéssel vá
rom a döntést újítási javasla
tom felett - mondja búcsú
zóul Várkonyi elvtárs - mert 
úgy számítottam, hogy beve
zetésével, a betüzelési idő 
megrövidítésével annyit nye
rünk, mintha tíz új mozdonyt 
kapnánk. Egyébként javasla
tomat október 20-án adtam 
be, s éppen ezen a napon 
kezdtem meg egy másik újítá
som kísérleteit. De erről majd 
legközelebb . ; 1 

Elsősorban az, !hogy a 18 órai kocsiintézés. szerv nem u O or nye van a régivel szemben. palyaudvaran mi•kent folyik a 

I 

ek t l.sós ban 
második helyzet alapján, tisz. A másik nagy teherp&Jyaud- a területi bizottságok, ame• 
tább képet lehet alkotru a ko- varon, Rálkosrend.ez6n súly- lyek eddig alig tettek valamit 
csihelyzetben nap,kö21ben be- ponti feladatnak teik.int.ik a a komplex-ka,pa,;olatok meg• 
következett változásokról, több kocsiintézés végrehajtását, a szilároításáért - az eddiginél 
lehetőség van a lemaradi.sok kocsielosztásoknál nagy gon- sokkal jobban szerezzenek érpótlására, mert már a napköz- dot fordítanak a jó minőségű vényt a KSZT határozatai• ben érkezett kocsik is figye- munkára és aíká.r a belföldi, 
lembevehetők. Ugyanekkor akár az exporitforga,lomhoz in- nak, képviseljék a komplex• 
azonban az új rendszer meg- tézett kocsik elküldését min- bri,gádokban nagyobb súllyal 
növelte a ktg dolgát, megne- dig biztosítják. és eréllyel a vasút éroekeit. 
hezítette munkáját. mert sem ~-~--~-~-~----~----~�� az állomási, sem a központi 
személyzet nem növekedett a 
munka s�porodásával arányo
san. 

L:'.ssuk. mi a !helyzet a buda
pesti igazgatóságnál, amely lé
nyegében nemcsak saját terü
letének kocsiellátását intézi, 
hanem a többi igazga,tóság ko
csilhelyzetére is befolyással 
van, hiszen a fővárosi nagy 
pályaudvarokra fut be a leg
több kocsi és innen küldik 
azokat szerte az országba. 
Azokon az i..Homásokon, ahol 
egy ktg-s dolgozik, megosztott 
szolgálat van és a szolgálat 
két része közötti időszak ki
esést jelent a kocsiintézésben: 
A jelenlegi létszám mellett a 
nagy kocsitételek intézése, a 
bányák, nagyobb vállalatok 
számára rendben folyik, ez 
azonban annyira leköti a dol
gozók minden idejét, és teljes 
figyelmét, hogy 

valamennyi kocslmozgás 
állandó figyelemmel kísé
résére nem jut elegendő 

idejük, 

A végrehajtás 

két nagy pályaudvaron 

Ferencvárosban általában 
nem megy simán a végrehaj
tás, mert az állomás vezető
sége nem tartja súlyponti kér
désnek, nem foroít reá kellő 
gondot. nem biztosítja a 'ktg
szervezet zavartalan működé
sét nem követ el min1dent a 
k�sielosztás pontos végrehaj
tt.sa érdekében. Szolgálatát
adáskor nem számoltatJák el a 
szolgálatból lelépóket a kocsi
elosztás végrelhajtásáról, nem 
vonják őket felelősségre az 
esetleges hibákért, a szolgála
tot átvevőket pedig nem fi
gyelmeztetik a kocsiin-tézés 
végrehajtásában reájuk váró 
teendőkre. 

A lkel.etí rendezőn és a sze
mélypályaudvaron egyáltalán 
nincs 1/cépviselete a ktg-ne'k. 
Éjszaka csak a nyugati gurító
dombon van egy kocsiintéző
ségi tiszt. Rendelkezés esetén, 
vagy ha a személypályaud
varra vonat fut be, mindig le 
kell hívni a dombról. Nagy
mértékben megjavítaná a k0-
csiintézést. ha a keleti rende
ző és a személypályaudvar 1s 
kapna ktg-st. Atszervezéssel, 

Aki a virágot szereti 

Kegye-s Antal qy&-1 fl!kertész Acstól Ra)k.ilq látja el vlr.iqokkal 
az állomásokat. 

(Kovács Géza felv.) 

GYŰJTSÉTEK A VASAT ! 
A Minisztertanács határozata alapján 

vasgyújt6 hónap indult az országban. 
november 15-éff-, 

A vasgyűjtés eddig minden allkalommal jelentős eredményeket hozott. Ezekhez az eredményekhez jel.entősen hozzájárult a di8zisták és az úttörő fiatalok lelkes munkája, Most az őszi vasgyűjtés során is újabb nagy feladat áll előt„ fünk kohóink nyersanya,ggal való ellátásában. 
Diszisták! Uttörők! 
A DISZ Központí Vezetősége felhívással fordul hozzátok: járjatd.k elől a gyűjtésben, vigyétefk ismét győzelemre a vas.. 

gyűjtés csatáját! 
Szervezzetek vasgyújt:ó brigádokat: kutassátok fel az 

elfekvő anyagokat és adjátok át a gyűjt.őszerveknek. Tekint-' 
sétek a vasgyűjtést a diszisták becsületbeli ügyének, valósit◄ 
sáto!k �, hogy rend és tisztaság legyen az iiZeme'kben. 
Ezzel a munkával is drága hazánk erősítését, szocialista ipa.. 
nmk fejl.e!ztését segítitek elő. 

A DISZ végrehajtó bizottságok szervezzenek verse-nm IS 
fiatal.ok és a DISZ-szervezetek között, s a legjobb eredmén11t 
elérőket a. gyújtőszervek segítségével jutalmazzák. Az orszá• 
gos vasgyújtésben legjobb eredményt elért megyei DISZ 
végrehajtó bizottság és úttörőcsapat elnyeri a DISZ Központi 
Vezetőségének vándorzá.sz!aját, 8 a vele járó jutalmat. Az 
egyéni versengés során dicsérő dklevelet, értélkes tárgyi jutal
makat nyerhetnek a fiatal.ok, a legjobb úttörőket pedig a 

téli szünetben Budapesten vendégül látja a DISZ Központi 
Vezetősége. 

Dolgozó és tanuló fiatalok! 
Tevékeny mwnkával já.rol;a.tok hozzá IS f10.8gyűjté1 siker„ 

hez. 
Előre a vas- és fémgy(Ljtó hónap sikeréért! 

DISZ KÖZPONTI VEZETÖSWE 
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A szakszervezeti vála sztások 
„első félideiének" tapasztalatai 

a miskolci területen 

Parázs vila Dorogon 
a munkásvonalok késéséről 

A miskolci igazgatóság terü
letén lévő 115 üzemi bizottság 
!közül hatvanegynél tartották 
meg eddig a szakszervezeti 
választásokat. A „félidő" al
kalmas arra, hogy tanulságo
ikat vonjunk le az eddigi vá-

lasztásokból, annyival i._« in
kább, mert sok jelentős szol
g,álati helyen csak ezután ke
rül sor a választásokra, tehát 
ezeknek az üzemi bizottságok
nak hasznosltaniok kell az 
eddigi tapasztalatokat. 

Mi tette szükségessé, 

Első : a jó előkészítés 

hogy az őszi forga,lam kellős 
Ezeken a helyeken a párt- közepén összehivjwk a mai , __ 
szervezetek. a szolgálati ve- tekezletet? - kérdezte meg
zetők nem foglalkoztak a vá- nyitó beszédében Lándor elv
lasztásokkal. A példák azt társ, a budapesti területi bi
mutatják. hogy ahol a szol- zottság képviselője azon az 
gálati vezető a szakmai okta- ankéton, amelyet a TB és a 
tásakon a szakszervezeti vá- budapesti igazgatóság közö
lasztásokról is beszél, ott a sen rendezett Dorogon a sze
dolgozók sem maradnak kö- méiy- és munkásvonatok me
zömbösek. Általános hiba volt netrendszerintí közlekedtetésé
hogy vel kapcsolatban. - Az, hogy A miskolci területi bizott

ság az eddig lezajlott válasz
tásokat megbeszélte a terület 
függetlenített OB elnökeivel 
és a területi bizottság mun
katársaival. A hasznos meg
beszélésen szóba kerültek azok 
a szolgálati helyek, amelyek
nél 

a jó előkészítő munka, a 
tartalmas beszámoló sike
rült választást, a tagok 
aktivitását eredményezte. 

A miskolci Vasanya.gjavítóná! 
a beszámoló lekötötte a tag
gyűlés részvevőinek figyelmét, 
mert a dolgozók problémái
val, munka- és életkörülmé
nyeivel foglalkozott. A veze
tőségválasztó taggyűlésen ti
zenketten szólaltak fel és 
többen bírálnák a területi bi
zottságot, mert nem tartott 
elég szoros kapcsolatot üzemi 
bizottságukkal. Szilvásvárad 
állomás vezetőségválasztó tag-
11"11l.ésén szóvátették, hogy a 
területi bizottság munkatár
sai már több mmt egy éve 
nem jártak náluk. 

A jó előkészítő mun!ka ered
ményeképpen aktívak voltak a 
műhelybizottsági választások 
Miskoic és Diósgyőr fűtőház
náii, a Miskolci J árénnűjavító
ná!, a vezetőségválasztó tag
gyűlések pedig Mezőkövesd, 
Mezőkeresztes, Nyékládháza, 
Sátoraljaújheiy, Kazincbar-
cika, Kál-Kápolna állomáso
kon, Hatvan pályafenntartás
Ml. Jó patronáló munkát vé
geztek ezeken a helyeken a 
területi bizottság társadalmi 
aktívái. A he]ybeli pártszer
vezetek és szolgálati vezetők 
szintén sokat tettek a válasz
tások sikeréért. Az eredmény
hez sokban hozzájárult az is, 

hogy a választási munkába 
bekapcsolták a termelésben 
élenjá1'ó párwnkívüiieket, a 
fiatalokat és a nők,et. 

Az üzemi bizott,ágok álta
lában ismerték a választási 
teendőket. Néhol azonban 

nem az alapszabályoknak 
megfeleléMln történtek a. 

jelölések. 
Az alapszabály előírja, hogy 
50-100-ig terjedő létszám
nál hét rendes és négy pót
tagot kell a vezetőségbe vá
lasztani, mégis előfordult, 
'hogy 5+2 tagú listát terjesz
tettek a taggyűlés elé. A Já
róműjavítóban például az 
előkészületek sor,án kiderült. 
hogy 13+5 tagú jelöltlistát 
szándékoznak előterjeszteni, 
holott alapszabály szerint 15 
rendes és nyolc póttagból álló 
vezetőséget kell választaniok. 

Több fiatalt 
uz üzemi bizottságokba ! 

A választási szabály és 
a. szakszervezeti demok• 
rácia legsúlyosabb meg-

sértése 
Putnokon történt, ahol meg 
is kellett semmisíteni a vá
lasztá.lt. Itt, miután létszáma 
miatt a vezetőségválasztó tag
gyűlés nem volt határozatké
pes, a szavazól2.poka,t az urna 
mellé tették és másnap fel
szólították a szakszervezeti 
tagokat, hogy mindenk.: dob
jon be az urnába egy lapot. 
A rossz elökészítés miatt az 
eddigiek közüJ hét helyen nem 
volt határozatképes a vezető
ségválasztó taggyűlés, nem 
jelent meg a tagok kétharmad 
része. a többi között Jászapá
tin, Monosbélen, Sz·uhaká!!ón. 

a fiatalokat kevéssé von
ták be az eddígi választá-

nem hajtottuk végre a vasút
üzemi érte'kszlet. idevonatkozó 
céikitűzését és ez a mulasztás 
a budapest-esztergami valasokba, 

a 61 megválasztott OB 
ségében mindössze 21 
tag van. 

vezető- mint az eszterg0'11lr-kcmtáromi 
DISZ- vonalon egészen súlyos mére

teket öitött - adta meg a 
kérdésre a feleletet. 

Választási műszak 

Azokon a szolgálati helye
ken, amelyeken csak ezután 
kerül sor a választásokra, 
máris jó előkészületi eredmé
nyek mutatkoznak. Különö
sen figyelemreméltó, hogy a 
dol,qozók · agyobb számban 
tesznek versenyvállalá.lokat a 
választá.lok'ra, mint eddig. 
Miskolc szemé!ypályaudvaron 
Jávor József és Hegyesi Tib01' 
kocsimesterek 

,•álasztási műszakot kez-
deményeztek, 

Diósgyőr fütőháznál Csontos 
László é,; Karika László bri
gádjai a vágányok közötti ja
vítások elvégzésére tettek vál
lalást. A választási műszaklhoz 
több mozdonybrigád is csat
lakozott s az utazó és műhelyi 
dolgozók célul tűzték ki a jó 
téli felkészülé.st. a munkafe• 
gyelem megszilárdítását. 

KITÜNTETÉS 

A Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa Lelik György MÁV
főfelügyelönek, a MÁV Vezér
igazgatóság fegyelmi főelőadó· 
jának a Magyar Államvasutak
nál kifejtett közel 35 éves ki
emelkedő munkája, valamint 
43 éves munkásmozgalmi tevé· 
kenysége elismeréséül a „Szo· 
cialista Munkáért Érdemérem" 
kitüntetést adományozta. 

A nagy számban megjelent 
forgalmi és vontatási dolgo
zók közül ki-ki önkritikai kész
sége szerint szemlesütve, vagy 
berzenkedve fogadta a bírála
tot. A berzenkedés azo'lban 
mindinkább elült, amikor Si
pos József elvtárs, vonalbiztos 
beszámolójában fejükre olvas
ta, hogy a februárban hason
ló ügyben megtartott legutób
bi értekezlet óta, amikor 20-
30 százalékos volt a személy-
és munkásvonatok késése. 
nemhogy javult volna az 
arány. ha,nem romlott, hiszen 
most a vonatok 40-45 száza
léka késik, ami a jelenlegi 
enyhe időben semmiképpen 
sem indokolt. Kétségtelen. 
hogy az újpesti híd megnyitá
sa, és az ezzel kapcsolatos 
építkezések megnövelték a 
forgalom feladatait. De ugyan
akkor könnyebbé is vált a 
munka. hL;zen az eddigi állo
rnásközi közlekedést vonat
ielentő térközőrhelyek létesíté
sével térközi köZlekedéssé vál-
toztattuk át. 

Dorog és Pilisvörösvár ál
lomásokat kulcsrögzitős biz
tosító berendezéssel láttuk el, 
az óbudai vonalon kiépítettük 
az engedélykérő távíró vona
lat, a forgalmi személyzet lét
számát felemeltük, egyszóval 
biztosítottuk a jó munka mű
szaki feltételeit. A baj ott van. 
hogy a késés már a kiinduló 
áilomásokon kezdődik, a sze
relvények késői beállítása 

L A N D L E R  J E N Ő  S Z Ü L E T É S É N E K  
N YO L C VA N A D I K  É V F O R l' U L Ó J Á RA 

komoly veszél:-ébe 'került 
a cseh és román intervenció
sok átmeneti sikereket értek 
el. a jobboldali szociáldemok
raták a proletárdiktatura meg-

Az 1918. júniusi nagy hábo
rúellenes tömegmozgalom 
miatt letartóztatott Landler 
Jenőt szeptember végén a tö
megek nyomására a kormány 
kénytelen volt szabadlábra 
helyezni. Szabadulása után te• 
vékenyen résztvett a munkás
ság felfe11:yverzésében. S, �míl?: 
a szociáldemokrata párt hi
vatalos vezetősége szabotálta 
az „oszirozsás forradalmat''. 
addie: Landler a tömegek élén 
harcolt annak győzelméért. A 
magyar palgári demokratikus 
:forradalom időszakában nem 
vállalt semminemű kormány
tisztséget. Me)!maradt pártem
bernek, munkásvezérnek, el· 
lentétben a szociáldemokrata 
vezérekkel. akik tüleked'ek a 
hivatalok, a kormánytisztsé
gek után. 

Landler � forradalom te
remtette •helyzetet kihasznál
va. nagy lendülettel látott a 
vasutasok egységes, osztály
harcos szövetségének megte
remtéséhez. útmutatására a 
kategóriánként szervezett 
egyesületek november derekán 
tartott közgyűlései az egységes 
szövetségbe vaVi tömörülés 
mellett foii;laltak állást. Siker 
koronázta Landler és az élen
járó vasutasok másfél évtize
des küzdelmét: Az egységes 
vasutasszövetség november 24-
én meg:artotta alakuló kong
Tesszusát. 

Amikor november végén 
megalakult a kommunista 
párt. Landler a szociá'.de
mokrata pártban maradt. 
Mélységesen elítélte ugyan 
Garami leplezetlen és Kunfi 
alig leplezett ellenforradal
mi, proletárellenes politiká
ját, de még nem t_udott 
elsza:,:::dni attól a parttól. 
amel.vrez évtizedPs harcok em
lékei fűzték. úgy gondolta, 
hogy . a munkásosztály általa 
ann.vi,·a óhajtott e-?ysé<cé:w' 
helyre:íllitását iob•:in szo!a✓.J. 
:�atia. ha � réai pártban ma
r.id. Következetesen harcolt 

I I . 

azért. hogv a szociáldemokra- egyik kimagasló vezető egyé
ta pártban ii:vozelemre vigye ni.sége volt. Egy időben vezeti 
a baloldali proletár!)o!itikát. a belügyi és vasútügyi nép
s előkészítse a két párt egye- biztosságot. Szervezi a ta
sülését. nácsközigazgatást és irtóhad-

Ekkor még nem értette mel'(. .iáratot folytat a fel-felbuk
hogy az opportunizmussal való kanó ellenforradalmi mozgal
gyökeres leszámolás nélkül '!'makkal szemben. Biztosítja, 
nem lehet megteremteni a pro- hof!v a Vasúti Direktóriumon 
letariátus pártjainak elvi ala- és Vasutas Tanácson keresztül 
pon álló forradalmi egységét. 
Késöbb ő maga önkritikusan 
így értékelte e magatartását : 
,.A történeimi fejl.ódést aka
dályoztuk azzal. hogy mint 
marxisták , rabjai maradtunk 

a szociáldemokrata pártegyséa 
szentségénelc''. 

A proletárdiktatúra kikiáltá
sa előtt Landler nem csatlako
zott a Kommunista Párthoz. 
de hűséges maradt a proletár
töme,i:cb.hez és a forradalom 
továbbfejlesztése érdekében a 
legtöbb kérdésben együtt dol
gozott a kommunistákkal. Hitt 
a proletárdiktatúra közeli el
jövetelében. Néhány nappal a 
proletárdiktatúr� kikiáltása 
előtt, 1919 március 16-án a 
Petőfi szobornál tartott beszé
dében mondotta: ,,A magyar 
ugaron a tavaszi szél sohasem 
súgta még biztatóbban pro!e
tárfülelkbe, hogu „lesz még 
március'' . . .  Ez az utolsó már
cius, amikor arról beszéWnk. 
hogy !esz még egu március. 
Ebbói a forradalmi aíerből, 
(levegőből) amely Tokiótól 
Debrecenig és Debrecentői a 
túlsó óceánig perzseli a réoi 
világot, feitámad diadalmasan 
a viiág proletárjainak a har
madik Internacionáléja. amely 
a világot felszabadítja . . . Fo· 
gadjul<: meg, hogy a nag11 
harcban, ha nem is az elsök. 
de az utolsók sem leszünk." 

�--.-

X (/ 

a -veié!tP.SOk közvethnt'f részt
ve«ven�k a vasutak vezetésé 
ben. Javaslatára a Tanács
kormány rendezte és lényege
sen felemelte a vasut;Jsok fize
tését. 

döntésére készülődtek 
Landler a kommunistákkal 
együtt a proletariátus mozgó
sítása mellett foglalt állást. 
A frontra ment és átvette a 
III. hadtest parancsnokságát. 
Ez a hadtest hajtotta végre a 
Magyar Vörös Hadsereg győ
ze!Jnes észak; hadműveleteinek 
n•gyrészét. Ez a hadtest fog-

laita vissza Miskokot, Kassát, 
Eperjest stb. 

Landler Jenő. alti nem volt 
katona, kitűnő stratégiai meg
látá•okk�1 és taktik�i érzé' 
kel rendelkező :1adtestpa 

S amikor március 21-én a 
magyarországi proletariátus 
Lenin útiát iárva megterem
tette az első m�gyar proletár
diktatúrát. Landler Jenö ott 
van a szocialista forradalom 
vezérl·arában. A néf::v és fél
hónapos proletárdiktatúrának 

Kimagasló szerepe volt a rancsnoknak, a proletárbad
-r�máccki\7.t� rsasáE! forrad:,]- sereg igazi proletárparancsno
h0nv!'-1-1mében. Amikor IP�, - kának b;zonyult. Jól ismer
másodikán a munkáshatalom te katonait, !Jízott bennük, 

miatt. Elsösorban Bud,a:oest
Nyugati pályaudvar hibáztat
ható ezért, de a múlt hónap
ban Komárom áilomásról is 
jött el személyvonat késői 
szerelvénybeállítás miatt. Fel
tétlenül szükséges volna -
ami ma legtöbbször hiányzik 
-. hogy a vonatvezetök a me
netleveleket pontosan veze.�
sé'k, a szolgáiattevők a való
ságnak meofe&ilő adatokat kö
zöljenek a menetirányítókkal. 
Helytelen menesztés miatt 
sok személyvonat késik főleg 
Süttő, Neszmély, Tokod, Soly
már, Pilisvörösvár állomáson. 
Angyalföld és Óbuda. vala
mint Dorog-Tokod között gya
'kori a helytelen teliervona-ti 
menesztés, ami mindig a sze
mély- és munkásvonatok meg
késleltetését vonja maga után. 
Rákosrenwewn közömböSen 
1<,ezelik a személyvonatok ki-. 
vagy bevonuló gépeit, ami 
szintén sok késés okozója. 

Bírálta az előadó az áliomás
vezetőket. mert maguk sem 
kezeUk súlypontként a sze
mélyvonatok menetrendsze
rinti közlekedtetését. 

Ki miben ludas ? 

tíz éven keresztül mindig ren
desek voltak, késések azóta 
vannak. amióta a Rámán Ka4 
tó Fűtőház vette át a személy• 
fordát. 

Rá kell nyitni 

.i s.labályzót ! 

Somogyi elvtárs, Dorog ál
lomás fönökhelyettese azt ál4 
!ította, hogy sok a vonalon a 
személyvonat. Béres József 
mozdonyvezető (Rámán Kató 
Fűtőház) tiltakozott az ellen a 
beállítás ellen, hogy mi.11.den 
bajnak az új híd az oka. Ez 
rövidlátó. maradi álláspont 
Csak a vak nem látja, hogy a 
híd üzembehelyezése óta ja• 
vuit a forgalom. Baj ellenben, 
ho,:.v Óbuda nem megengedett 
módon használja a gépeket. 

Végül Vágvölgyi elvtárs az 
igazgatóság III .  osztálya ré
széről tett bíráló megjegyzé,,e,. 
ket. Nem beruházásokkal. hij4 
nem jelenlegi adottságamk fel
használásával lehet és kell 
biztosítani a menetrendet, 
Tény, hogy egyes vonatoknál 
Újpesten és Aquincumban fel 
kell emelni a tartózkodást, és 
ez meg is fog történni, a ké
sések legnagyobb részének 

Parázs vit.a indult a beszá- oka azonban neni ez, hanem 
moló felett. Katona elvtárs, a menetokmányok hamis ve• 
(Komárom állomás) felhozta, zetése. A szolgálattevök ké• 
hogy Esztergom és a dorogi nyelmességéből és nemtörő
fűtőház nem biztosít megfe- dömségéből sok időt vesznek 
lelő gépet. Csutora István igénybe a visszajelentések is, 
(Esztergom) azt kérte: a me- Cáfolta, hogy felesleges V()M,,, 

netrendet úgy szerkesszék, tok lennének a vonalon. Ada� 
hogy a szűk keresztmetszetet tokat sorolt föl arra, hogy a 
ki lehessen küszöbölni. Gál híd megnyitása óta mennyivel 
elvtárs, Esztergom állomás fő- jobbak lettek az utazás felté
nöke arra hívta fel a f' vel- telei. ,,Végre megvan a híd; 
met, hogy Budapest-Nyugati kényeimesen lehet uta�ni, 
állomás össze-vissza küldi a csak rá Utell nyitni a szaba!y. 
poggyászkocsikat. az árukeze- zót, és meg keli javítani a ho
lők sohasem tudják, hol vár- moko!ót" - mondotta. 
ják, és ez hosszú perc veszte- Sipos elvtárs a válaszadás 
ségeket okoz. Nagy ídöveszte- során megállapította. hogy 
ség. hogy Esztergomból vissza a sokszor forrpontig hevült 
kell 1r..enni a gépeknek szere- vita. ame!yböl némileg hiány• 
iés végett Dorogra. Angyalföl- zott az önkritika, nem volt 
dön és Óbudán általában a hiábavaló hiszen sok hiba 
munkásvonatol, előtt indíta- n,apvilágr� került és megé_rte 
nak tehervonatokat, és ebből az eitöltött időt, mert kiderult; 
rendszerint vonatelverés lesz. hogy a vonal d-01.gozói szív◄ 
Páva Mihály mozdonyvezetó ügyüknek tekintik a menet· 
(Dorog fűtőház) arról beszélt. 

! 
rend betartását és �; érteke_z• 

hogy a dorogi fűtőház által !et tanúságai aiap1an, rem,el• 
továbbított személyvonatok hetőleg meg is va!ó"ítják azt, 

szerette öket. Ott volt kö
zöttük az első vonalban a 
szuronyroham előtti percekben. 
s büszkén menetelt győztes 
proletárhadserege élén a fel
szabadított városokban. Meg
fontolt' tanácsai, a győzelembe 
vetett hitének kisugárzása. 
humora, ióked,·e növelte te-
kintélyét katonái körében. 
akik rajon�asie szerették. 
Landler hadsereg;szervező te· 
vékenysé�e és hadserege ki
váló szellemének elismeréséért 
a Ill. 'hadtest felvette a „Land
ler hadtest'' nevet. s amikor 
az áruló Böhm Vilmos lemon
dott. a forradalmi kormány
zótanács reá bízta a Vörös 
Hadsereg főparancsnokságát. 
Július végén katonái közctt a 
tiszai fronton érte a Tanács
köztársaság bukása. 

A Tanácsköztársaság fenn
állása idején nem volt Ma
gyarországon kommunista párt, 
Landler mégis a proletárdik
tatúra fenntartásáért, megerő. 
sítéséért, védelmMrt folytatott 
harcban kommunistává érlelő
dött. A Tanácsköztársaság bu
kása után, amikor emigráció
ba ment, már magától értető
dő volt számára. hogy a kom
munista párt tagja lett. Nem 
volt fiatal ember. de fiatalos 
lendülettel törekedett a leni
nizmus elsf.játitására. ,,A leni
nizmus tanítására van s�ül�ség. 
- hangsúlyozta hogy a 

nagyszerű forradalmi múltú. 
legyőzött magyarországi mun
kásság igazán magára talál
jon . . • a lenínizmus nélküi a 
legnagyobb forradalmi múlt is 
csak emlékké válik . . . A for
radalmi múlt . . . iényeges al
kotó eleme a győzelmes iiil:ö
nek. De igazán lényeggé, a je
lent átformáló segítő erővé, a 
mindennap harooit befolyá.lo· 
ló tényezői,é, e levenül ható és 
hajtó erővé csak a leninizmus 
kohójában lesz". Igy véleke
dett Lenin tanításairól a ré
gi szociáldemokrata tömeg
m�zg;alom. a magyar fo radal
mi tömegmegmozdulások leg
jobb hagyorní.nyait képviselő 
Landler Jenő. 

Forradalmi lelkesedésének 
egész hevével vetette magát a 
magyaro:szági kommunista 
mozgalom szervezésének mun• 
kájába. ő az ep.yik legfonto
sabb alakja az illegális Kom
munista Párt megszervezésé
nek. a marxista-leninista ide• 
ológia els.ajátíb'.\sáért vívott 
harc első szakaszának. Land· 
ler elvtác&nak kimagasló sze
rep jutott az elsö kommunista 
káderek kinevelésében. 

Tevékeny szerepet töltött 
be a nemzetközi forradalmi 
munkásmozgalomban. A Kom4 

munista Internacionálé ismert, 
kedvelt. népszerű harcosa 
volt. Résztvett a Kommunista 
Internac10nálé Ill., IV. és V. 
kongresszusán s több kibóví• 
tett végrehajtóbizottsági ü!é• 
sén. Nemzetközi munkásmoz• 
galm1 tevékenysérlének elisme
réseként hamvait az Inter
cionálé V 1. kongresszusa ide4 

jén Moszki;ában a Kreml fa• 
lában helyezték ei. 

Landler Jenő a magyar 
kommunista munkásmozgalcm 
egyik kiemelkedő vezetője. 
Ama munk'svezérek közé 
tartozott. akik az emigrációs 
elszigeteltség éveiben is meg• 
őrizték kapcsolatukat a ma· 
gyarorsz.ág1 ipari és mez: gaz· 
dasági munkásság tömeg:i· 
vel. Az igaz forradalmár örök 
optimizmusával vív'a és ve
zette a kommunisták h�rcait 
az ellenforradalom FYŐ lme 
utáni évtizedben. Bará'a1 és 
munkatársai ,,öreg"-nek ne
vezték. végtelen szerete· ,_, és 
ran•�zkoc1:'iss0 l vet'él;: 1·" ,ül a 
mindig derűs, mindig tréfás-
kedvű Landler Jenőt. 

A felszabadult magyar vas• 
u'.asok hálatelt szívvel gon
dolnak Landler Jenőre. szü• 
1etésének nyolcvanadik év· 
fordu!óján. mert megé�tik a 
szerves kapcsola'tot a felsza• 
badulás előtti évtizedek hési 
harcai és mostani életük kö· 
zött. Up.v tekin'erck reá. mint 
új életü:, kiviá'6 kovácsára. 

Gadanecz Béla 
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Felsözsolcáiól Didasné01eiiig (11). Miért kell szervezett dolgozónak lenni? 
Szikszó büszkesége a pálya- a munkát és nagyszerűen vl,.. 

mesteri szakasz. A vonalon ők gezte el 
vé,gzik a legjobb és legoksóbb Jelenleg az állomás fő fel
munkát. az ő szakaszi.lik a leg- adata a cukorrépaszállítás le
jobban karbantartott. Pedig bonyolítása. Mintegy harminc 
28 m'U1JJlci.s helyett átlag 12-15 vagonnyi répa vár elszállításra. végzi el a relad.atot. ,,sajnos", de naponta csak eg.v kocsi ín
kevés a munkaerő. A sajnost dul el - a gyár nem képes er
azért tettük idézőjelbe. mert ről az állomásról többet elfo
Oláh István érdemes vasutas, gadná. Emellett raknak itt gyűpályamester elmondta, hogy mölcsöt, zöldséget. tucatnyi 
azelőtt egy munlkás helyére környező falu megannyi áru-
60-70 jelentkező volt. nyomo- ját. Nagy a leadás is: cement, rú6ágban, munkanélküliségben mész, tüzifa, tégla és más éltek ezen a vidéken az embe- egyéb építőanyag érkezik cse
rek. rébe a mezőgazdasági küldemé_ 

A felvételi épület új köntös- nyekért. A forgalom nagy, a 
ben fogadja az utasokat. If.iú rakterület kicsi (ez a többi ál
Krcmipák István november 7-l lomás panasza is), de azért gyó
vállalásának teljesítését hirde- zi.k a munkát és ez főként a há
t· a fris6en festett épület. r�m forg�lmista érdeme. Egye-l dül a kutra panaszkodnak, K:<>Inpák elvtárs,_DISZ-tag, az- amely eddig úgy-ahogy csur-elol;t segédmunkas �olt, m�t rant, amióta nagy költséggel 
affele m1ndenes, ugyeskezu, 

1 
kitisztították, éppen hogy 

lelkes gyerek, így hát iparos cseppen. A kút sürgős segít
hiányába,n maga vállalta el séget vár. 

lUiéri ácsorognak a •vonatok? 

Forró-Enc:.'! a vonal e.gyík I folyik, melynek összhossza 
legforgalmasabb állomása, mintegy száz méter. A munka 
mezőgazdasági centruma. Har- ió ütemben halad. eddig né1sy 
mi,nckét község,, számos tsz. lassújelet, ez év végéig pedig 
gépállomás. állami gazdaság, újabb kettőt szüntetnek meg. 
terményforgalmi vállalat tar- A hidak betonozásánál gondOIS 
tozík ide, mi:ntegy harminc ki- munkával, új módszer alkal
lomét.eres körzetből gyűlik mazásával elérték. hogy a be
össze a szállítandó áru. A vas,- tonlkötés 28 napos határidejét 
uta6ok ig_yekei,nek. mégis gya- 21 napra csökkenitették. Ezzel 
.lmriak az órás vonatácsorgá- az eljárással hét nappal a ha
sok. Azelőtt Halmaj vonatta- tárídő előtt szüntettek meg két 
lálkozó álJomás voJt, de a há- Lassú jelet. 
ború alatt fels-z.edték a harma- Utunk Hid,asnémetiben ér 
dik vázányt, Azóta már újjá véget. Az állomás jelentősége 
akarták építeni, helyben volt a az utóbbi években hatalmasan 
vasbetonalj, Szikszón a sín. de megnőtt. Hidasnémeti hat-árál
építés helyeit elszállitották lomás. itt történik a vámkeze
máshová az anyagot. Emiatt a lés é;; számos vonat rendezése 
Szikszó-Forró-E= közötti 

is. Az állomásról nal)Ol'lta egy 
irányvonatot is indítanak az 
ország belseje felé. A forgalom 
éppen kétszerese a tervezett
nek. sokszorosa a háború előt
tinek és lebonyolítása lelkes. 
szervezett munkát követel. 

Kom.plex-brigád 
szerződés kellene 

A csehszlovák elvtársakkal 
jó az együttműködés. de lehet
ne még jobb. még gyümölcsö
zőbb, ha komplexbrigád szer
ződés segítené. Ilyen szerződés 
már volt. jól beváJt, mégsem 
újították fel és most már évek 
óta szünetel. A vasúti főos.z
tály segítségével újjászülethet
ne a komplex-brigád szerződés. 

A dolgozók csatlakoztak a 
húsz budapesti üzem felhívá
sához és vállalták, hogy a ter
vet határidő előtt befejezik, 
elnyerik az élürem címet. A 
kereskedelem magasan az él
üzemszint felett teljesíti ter

Előljáróban azt szeretném le_ 
1 

erejét. világítsák meg a bel- és vajon egyesek azért nem akar
szögezní: szakszervezeti mun- külpolitikai eseményeket, buz- nak szakszervezeti tagok len• 
kánkban egy pillanatra sem dítsanak a munkafegyelem ni, mert nem akarják vállalni 
szabad megfeledkeznünk arról, megszilárdítására, az ellenséges a tagsággal járó kötelezettsé
hogy a sza!k.szervezet pártu1llk megnyilvánulások leküzdésére. geket? füzony, sokszor tapasz.
el6isko!ája. A szakszervezet ne- Hogyan tud ennek eleget tenni taltuk hogy szervezetlen dol� 
veli és tanítja a dolgozókat az olyan dolgozó, az olyan ve- gozók · a legkisebb áldozatvál• 
pái:tunk politikájának meg�- ze�ő. aki _kirekeszti m'.'gát a lalást is elhárítják maguktól; 
merésére ösztönzi őket a Koz- feJlódésból, a tanulásból, nem de az első helyen vannak. ami• 
ponti v�zetőség határozatai- szélesíti ismeretkörét? Vagy kor jogaik - sokszor csak vélt 
nak végrehajtására, a pár- selhogyan, vagy - ami még jogaik - érvényesítéséről van 
tunk által elénk tűzött felada- rosszabb - téves, nemegyszer szó. 
tok megoldására. káros irányban befolyásolja be- A szakszervezet a párt eló-

Számos példa biwr.yítja, osztot_tjait, hel��len nézete_ket iskolája és iskolája az őr.tudat, 
hogy a szervezetlen dolgozók plántál el bennuk. Vagy eloáll a kötelességérzet fejlesztésének 

nelhezebben tudják megérteni az a vISszás helyzet, ho_� a be- is. Ha a dolgozók megismerik 

pártunk politikáját, elmarad- ?�ztottak • !:�velik .. táJekoztat- a szakszervezet szerepét ISZO

nak a fejlődésben, nem látják Jak veze_toJ�ket. mmt . 
á;_tomá- cialista társadalmunk épitésé

mindennapi munkájukban a sunkon is_ Jattuk_ ezt �tpo� Jó- ben, akkor jobban megismerik 

dolgozók egész társadalmának zsef tolatásvezeto_ _lm�ádJánál, a maguk szerepét is ebben az 
egységes célját, a szocializmus ahol a brigád tagJai mmd sze�- egész társadalmat átfogó mun� 

felépítését, ezért a legkisebb vezett dolgozók, csak a br1- kában és világosan fogják lát• 
gádvezető nem tagja a szak- ni, miért kell szervezett do!go-nehézség is könyebben meg- szervezetnek. zónak lenni. torpantja őket. Sokszor olyan formában is 

I 
Görény Gyula 

Az egyéni felteszik dolgozóink a kérdést: OB-elnök, Záhony-állomás 

és közösségi érdek 
vét. A kocsidtih�nálás 104 Nálunk a szervezett dolgoszázalék helyett 119,3 százalék. zók sokszor hangot adnak anA forgalom azonban el.mw-adt nak az észrevételüknek, hogy 
vállalásától: a kocsitartózkodás a szervezetlen dolgozók nem 103 helyett 97,2 százalék. a faj- éreznek elég felelősséget a 
lagos kocsimozgatás 111 szá- közösség érdekei iránt, a köte
zalélkos élüzem szintjét pedig lességérzet nem olyan magas
csak 102 3 százalékra teljes!- fokú bennük, mint amilyent 
tették október első dekádj,á- nagy feladataink mindenkitől 
ban. megkövetelnek. 

Tizedszer 1s megválasztották 

A harcot azonban nem ad- Különösen szembetűnő a po-ták fel. A lemaradás iobb litikai elmaradottság, a szűk eredmények elérésére serkenti látókör azoknál a szervezetlen óket. Megvannak g_yőződve ar- dolgozóknál, akik irányító. köról. hogy vállalásaik reálisak, zépvezetői beosztásba kerülnek. tt;ljesíthetők és éppen ezért A vezetők feladata, hogy nebiznak abban,_ �ogy a„n:i:unk�- veljék, oktassák is beosztottverseny fokozasavaI. kozos ero- jaikat magyarázzák meg a 
vel teljesítik adott szavukat. 1 rnunk�verseny fontosságát, a 

Bánki Géza vállalások teljesítésének hord-

20 kilométeres szakaszon nincs 
kitérő, de van vonatácsorgás. 
Az ácsorgáson kívül gyakori a 
tolatós tehervonatok túltartóz
kodása. Ezen se.E(Ítene egy 
csankavágány építése. 

Mivel foglalkoznak 
Nagy II. Ferenc elvtársat, ,a Debreceni JárómaJavltó dolgozóját 
munkatársai tizedszer választották rneq szakszervezet) bizalminak. 
Nagy elvtárs 1945 óta viseli ezt a tisztséget, munkatársai örömére 

és megelégedésére. 

a Vasúti Tudományos Kutatóintézetben? 
Az állomás személyforgalma 

is jelentős. Naponta 600-700 
utas fordul meg az állomáson. 
A várótermek tiszták. frissen 
festettek, a vifágitás jó és a 
fűtéssel sem lesz bai. Növelil'.lé 
az utasok ieényeinek kielégíté
sét egy szép Utasellátó pavi
lon. Hely lenn.e számára és a 
nagy forgalom a gazdaságos
ságát is biztosítaná. 

A Hernád vöLgye utunk to
vábbi szakaszán már össze-
6zúkül, jobbra-baka dombok, 
hegyek szegélyezik a látóha
tárt, a vasúti töltés patakokat 
szel keresztül. A vonal vala
mennyi hídját. átereszét a me
nekülő fasiszták annakidején 
felrobbantották. Az úiiáépíté,,,t 
a Hídépítési Főnö.kreg encsi 
építésvezetösége végzi_ Tizen
hat híd és áteresz újjáépítése 

A Vasúti Tudományos Kuta,. 
tóintézet munkatársai hosszú 
évek alaPos munkájával olda
nak meg egy-egy feladatot. A 
vasút tudományos problémái
nak megoldásán kívül a kuta
tóintézet munkatársai a köz
úti- és vízi-szállítás tudomá
nyos kérdéseivel is foglalkoz
nak. Legf6bb céljuk a vasúti 
szállítás önköltséoéne k csök
kentése és a termelékenység 
emelése. Olyan eljárásokat. 
technológiai módszereket dol
goznak ki. amelyeknek alkal
mazásával je1entős segítséget 
nyújthatnak a végrehajtó szol
gálat dolgozóinak. 

Az intézet munkatársai a 
többi között tudományos szá
mítási módszert dolgoztak ki 
a vontató járművek üzem
költségének meghatározására. 

a műszaki szénnormák kiszá
mítására. 

Ragasztott talpfák. 

A vasút ta!pfaszükségleté
nek fedezésére ragasztott talp
fákkal kísérleteznek, Fa-hul
ladékanyagból, különleges el
járás segítségéve] talpfát pré
selnek. A ragasztott talpfa 
anyaga tömörebb. mint az ál
talánosan használt talpfáé és 
élettartama jóval hosszabb. 
Kelenföldön az eg.vik kitérő
csoport alá már il.ven talpfá
kat hel.veztek. A kísérletek azt 
bizonyítják. hogy a kutatók 
számításai helyesek voltak. 
Nemsokára nyiltvonali pá!_yá
ba Is beépítenek ragasztott 
talpfákat. Kidolgozták a hasz
nált talpfák regenerálásának 
módszerét is. A használt talp-

-------9'""�-------

Ki ,·6Ualja 

a felelősségei? 

Az egész vasút területét mi 
látjuk el oxigénnel. Naponta 
300-400 pálackot rakodunk. A 
rakodóhely betonalapza ta fel
tört és ezt termelési értekezle
ten már nagyon sokszor elpa
naszoltuk. Irtunk a pályafenn
tartási főnökségnek is. A fő
pályamester elvtárs itt volt, 
megnézte és megígérte, hogy 
rendbehozzák. Azóta hónapok 
teltek el s a lyukakból gödrök 
lettek. 

Csak azt szeretnénk meg
kérdezni, hoJ?v vajon ki vá !al
ja a felelősséget, ha esetleg 
egy dolgozó kitöri a lábát? Fé
lő, hogy az illetékesek „türel
me" balesetet teremt. 

Szoráth Erzsébet 
raktárkezelő, 
Landler Jenő 

autószertár 

Csak jóakarat kellene 

Allomásunkon általában 12 
-24-es fordulószolgálat van. A 
forgalmi szolgálattevők közül 
egy lakik helyben, ketten Vi
dékről járnak be. Ríbics Ilona 
főtiszt, érdemes vasutas Szi
oetváron lakik és az éjszakai 
szolgálat után csak délután két 
6ra után ér haza, 

Ezen az áldatlan állapoton j méljük, hogy ezt a panaszun
lehetne segíteni egy túrcseré-

, 

kat is orvosolják. 
vel, de úgylátszik ezt nem tud- István István 
ja megoldani az állomás saját OB-elnök, 
hatáskörében, ezért kérjük a Baja állomás 
segítséget. 

Kékest Lajos A.d01iniszirádós hiba 
Szentlőrinc állomás 

Még a iél beállia 
előiL .. 

Baján a vonatkísérők, kocsi
rendezők és kocsivizsgálók he
lyisége előtti téren egy körül
belül 50 centiméter magas 
munkapadon kitérő hever. A 
felsorolt helyiségeket csak a 
kitérön keresztül mászva lehet 
megközelíteni. Naponta 94 dol
gozó ötször-hatszor elvégzi ezt 
a tornamutatványt. Gondoljuk 
el, milyen veszélyes ez, külö
nösen síkos időben. Kérjük, 
hogy még a tél beállta előtt 
vigyék el az október óta itt 
heverő kitérőt. 

Augusztusban Borsodi igaz
gató elvtárs utasította a pá
lyafenntartási főnökséget, 
hogy a vonatkísérők és kocsi
rendezők helyiségében szerel
jék fel a mosdót. Az épület 
előtt pár méterrel húzódik a 
vízvezeték-hálózat. A munká-

Lakásom - még a múlt té
len - csőrepedés következté
ben beázott. A konyhában az 
egész vakolat lejött. Tavasszal 
kértem az épületfenntartási 
főnökséget, hogy hozassa rend
be lakásomat. Júniusban vá
laszt kaptam, hogy a festést el
végeztetik. Azóta többször sür
gettem a munka végrehajtását. 
Siklósi és Tóth elvtársak el is 
jöttek lakásomra, mindketten 
megállapították, hogy a festés 
sürgős, de sajnos, ezzel sem ér
tem sokat. Augusztusban is
mét ígéretet kaptam Tóth elv
társtól,, hogy szeptember végén 
megkezdik a munkát, de még 
októberben is csak előirányzat 
maradt. Ekkor az épületfenn
tartási főnök elvtárshoz for
dultam, aki megmagyarázta, 
hogy egy kis adminisztrációs 
hiba miatt késik a festés, de 
ne aggódjak, mert november 
elején rendben lesz a lakás. 
Most, amikor levelemet írom, 
november 14 van. 

Azt hiszem, most már itt az 
ideje az ígérgetések beváltásá

latokra megvolt a hitel is, nak. 
mégsem hajtották végre az 
igazgató elvtárs utasítását. Re-

Lengyel Ferenc 
X., Korponai út 9, 

fákat ruggyantával kezelik. a 
hiányokat alá tétlaPokkal egé
szítik ki. A talpfa mesterséges 
bevonatot kap, amely megvédi 
a konástól. 

:érdekes módszert dolgoztak 
ki a tolató tehervonatok ösz
szeállítására. Kiszámították, 
hogy hog_yan lehet kevés vá
gányon. kevésszámú lökéssel 
a vonatokat a leggazdaságo
sabban összeállítani. Ezzel nö
velik a vonatok utazási sebes
ségét, megrövidítik a kocsi
forduló idejét. A módszer ko
csiórában évi 5,5 millió forint 
megtakarítást jelent. 

A gazdaságtalan 
szállítás ellen 

Megállapították, hogy a 
gazdasá,gtalan fuvarozások 
évente 245 millió forint vesz
teséget okoznak népgazdasá
gunknak. A kutatók foglalkoz
nak a gazdaságos szállítási 
rnódl;zerek kidolgozásával és 
remény van arra. hogy ezt az 
összeget jelentősen csökkent
jük kutatásaik alapján. 

A kutatóintézet tudományos 
munkatársai szoros kapcsola
tot tartanak a vé_grehaitó szol
gálat dolgozóival. Rendszere
sen járnak az állomásokra. 
előadásokat tartanak a vasutas 
dolgozók előtt és közösen meg
beszélik a problémákat. Az ál
lomásokon kapacitásvizsgála
tot tartanak. keyesík. hogy ho
gyan lehet növelni az állomá
sok, rendeZépályaudvarok tel
jesítőképességét. A vontatási 
szolgálatot újfajta dugattyú
gyűrűk prototípusának meg
alkotásával segítik. ami ielen
tős szénmegtakarításra nyújt 
lehetőséget. Foglalkoznak a 
csapágyak kenésének kérdésé
vel, a tengelyágyak áttervezé
sével, hogy minimálisra csök
kenthessék a hőnfutások szá
mát. 

A Vasúti Tudományos Ku
tatóintézet munkáiának egyik 
része a vasút munkásmozgal
mának kutatása Jelenlee 
olyan összeállításon dolgoz
nak. amely magában foe:lalin 
a vasút munkásmo:!galmát a 
századfordulótól a tanácsköz
társasáf:! leveréséig, 
AWZ Z 

lolvasd, 

INÉ p;;-:vÁT 

Fuvarokmány-elhurcolásért - részkártérítés 
Az 6szi forgalom kellős közepén mind több a kocsirako,o 

mányú küldemények számadáselválasztása. Az igaz11at6sá11dk 
a vonatkisér6 telepállomásokon 'különös gonddal küzdenek a 
számadá.selválasztá.5ok ellen. Sajnos, ennek ellenére - egyes 
vonatvezetők felületes, k,apkod6 munkája, az egyeztetés 
hiánya miatt - sok hiányzó, illetve fölös kocsirakomán111í 
küldeményt jelentenek hozzánk. Szolgáljon figyeimeztetésül 
az al.ábbi eset. 

Kovács Ist'ván Miskolc honállom.ású vonatvezet6t - dki 
szeptemben 13-án a 475. számú vonattal közlekedett, Hatvan 
állomásra hurcolta a Sajókaza-Békéscsaba rendeltetésiL 
239 467 számú kocsi fuvarokmányát - húsz forint részkárté
rítésre 'köteleztük. Az elhurcolás •a küldem.ér '1.ek többnapos 
késést okozott, val.amint inddkolatlan kocsiácsorgást idézett 
eló. 

A vonatvezet6k nagyobb része gondos, jó mun�át végez, 
segíti az 6szi forgalom sikerét. Azok pedig, akik ha11-•am1!, 
felületesen végzik munkájukat, vegyék fontolóra. hoau ér◄ 

demes-e fizetésü'k egy részét részkártérítésre fordítani. 

Szilágyt Sándor BVKH, 

Mégegyszer az újítási javaslatok elbírálásáról 
A Szocialista Vasútért 38., már csüggedő újitókedvemnek, 

számában olvastam Az újítási Amde . .. 1954 decemberében 
javaslatok elbírálásáról című kétszeri fellebbezés után elfo
cikket, s ez arra késztet, hogy gadták egyik újításomat és 
egy kis ismertetőt állítsak ösz- megállapították, hogy a meg• 
sze az újítóbizottságok tevé- takarítás összege 12 150 forint, 
kenységéről néhány _újí�ási ja- ezért 536 forint újítási díj jár, vasl�tom sorsá_nak t�kreben. Kaptam is _ 200 forintot. első Tobb elutasitott Jav<1slatom _ _ , ., . 
után egy tévedésből, idegen reszletk�n_t, _ holott az u�itas 
név alatt került az újítóbizott- bevezetesenel az 50 százalekos 
ság elé. Az újítást elfogadták, megtakarítás azonnal nyilván• 
díjazták, s ez tápot adott már- valóvá vált. 

Nem fogadták el. tle bevezették 

Egy nyorntatványmódosító 
I 

szaéléseket, ami népgazdasági 
újításomra (beadva 1952. szep- szempontból is igen jelentős. 
t<lmberében) azt a választ kap-
t:im, hogy a régi nyomtat- Tárgyilagos 
vány megfelelő. Egy év múl
va mégis csodálkozással lát
tam, hogy a nyomtatványt az 
általam javasolt alakban beve
zették. Panasszal fordultam az 
I/5 osztályhoz, ahonnan máig 
sem kaptam választ, viszont -
nyilván, hogy elhallgattassa
nak - kiutaltak 50 forintot. 

Volt egy javaslatom (bead
tam 1952. november 3-án), 
amelynek elbírálásánál kér
tem, hogy én is jelenhessek 
meg a bizottság előtt. Nem 
csekély meglepetésemre a „bi
zottság" l, azaz egy tagból ál
lott, aki határozatilag kijelen
tette, hogy újításomat nem fo
gadja el. :érveimet meg sem 
hallgatta, pedig meg akartam 
magyarázni, hogy felfogásom 
szerint újftásommal meg lehet
ne szüntetni az úr.legyekkel. 
utánfizetésl bárcákkal. elszá
molójegyekkel stb. való visz-

hizoiiságot 

Nem akarok több esetet em
líteni, a hosszadalmas elbfrálá
sokról, bürokratikus huzavo
nákról nem is szólva, csak még 
egy javaslatomnak kérek he
lyet. Sürgős szükség lenne egy 
önzetlen, tárgyilagos, komoly 
szakértőkből álló újítási bi• 
wttságra, és arra, hogy a ,.bi• 
zottság" ne egy emberből áll• 
jon. A bizottság ne azt néz
ze, hogy ki adta b<l a javasla• 
tot, ne az legyen a legfőbb 
gondja, hogyan lehetne azt el• 
utasítani, vagy ha már kény• 
telen elfogadni, ne kutasson 
érvek után a díjazás lecsök• 
kentésére. Az újitóra igen 
megnyugtató lenne. ha javas• 
latának tárgyalására minden 
esetben meghívnák őt is. így 
mindjárt a tárgyaláson pótolni 
lehetne az esetleges fogyaté• 
kosságokat. 

Kövér Jenő 
Budapest-Kelenföld állomál 
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LEVELEK A SZOVJET KOMSZOMOLISTÁKTÓL 

- A Központi Szállítási Ta
nács legutóbbi ülésén Bebrits 
Lajos miniszter elvtárs elisme· 
rését fejezte ki a vasár· és 
munkaszüneti napok rakodá
sainál elért eredményekért és 
mintegy 100 OOO forint jutalom 
küizetését rendelte el az érde
kelt minisztériumok és válla
latok azon dolgozói részére, 
akik ebben a munkában élen· 
jártak. 

- Hárommillió forint költ
séggel felújítják Ercsiben a 
Gazdasági Vasút vonalát és új 
pályát is építenek. 

Néhány hónappal ezelőtt 
'Vasutas Komszomol-küldött
ség járt hazánkban. A küldött
Eég tagjai forró barátságot kö
töttek a magyar vasutas-fiata

vasút különböző szolgálati he
Iyein dolgozó DISZ-szerveze
teknek. 

két mosás közötti futás idejét 5500 kilométerre emelik. Az ut<1-
zási seb'!sséget 1,5 kilométer-órával növelik, s mozdonyonkint 
legalább 500 rubel megtakarítást érnek el. 

Százhuszonkét újítást 
nyújtottak be a Szombathelyi 
Járóműjavftó dolgozói az októ
beri újítási hónapban. Ebből 
25-öt a diszesek adtak be. A 
bizottság eddig 50 újítást vizs
gált felül, melyből 43·at elfo
gadott. Ezek bevezetése körül
belül 50-55 OOO forint évi meg• 
takarítást fog eredményezni. 

A garkiji vasút igazgatóság 
lokkal A két ország fiataljai Kirov fűtőházának komszomo
ajánM!kokat is cseréltek. A listái levelükben Békéscsaba 
komszomolisták és a diszesek fűtőház diszeseinek köszönték 

A fiatal mozdonyvezetők 11 vállalásukat túlteljesítik. Pjotr 
Sarapov egy h6n11p alatt i2 túlsúlyos vona.t-0t vezett, 12 tonna 
tüzel&:nyagot t<lkarított meg. Hasonló eredményeket értek el 
Vaszilij Roszljakov, Valentin Afona.szjev, Viktor Boronov és 
mások. 

között a búcsú után sem sza- . . d 'k k t és · 
kadt meg a kapcsolat. Az meg az aJan e o a sza-

A komszomolisták levele még számos eredményről ad hírt. 
majd így fejeződik be: sok sikert kívánunk a munkához tanu-
�= 

- Képzömúvészeti és fény
kiépklállítást rendeztek a Szom· 
bathelyi Járóműjavító kultúr
otthonában. Az üzem dolgozói· 
nak és családtagjainak műveit 
állították ki. 

utóbbi hetekben 45 levél ér- moltak be munkájukról, ered
kezett a ko:m6zomolistáktól a I ményeikről. 

Drága. elvtársak é!l barátaink! - kezdik levelüket. -
Forró hálánkat fejezzük ki a.jándéka.itokért, amelyeket meg
kaptunk, 3 a.melyet mi a. Szovjetunió s a Ma1111a.r Népköztár

.aság fiataljai barát&iga. szimbólumának tekintünk. 
Mi na1111 fi1111elemmel kísérjük a fiatal vasúti dolgozók, de 

valamennyi fia,ta.l életét, tevékenységét. Minden egyes munka.
aiker, munka.eredmény megörvendeztet bennünket, mert ezek 
a. haza. felvirágoztatását, 11 népek közötti béke megszilárdítását 
azolgálják. Fűtőházunk fiatalsága is tevékenyen részt vesz a 
azocia.list<1 munkaversenyben és szép eredményeket ér el. 

Az Ös!lz-szövetségi Vasutas Nap ha.01/ományos ünnepét 
,nunkavál!alással köszöntöttük. A fiatal komszomoli!lta moz
donyvezetők_ öSszesen öt brigád fel<ljánlotta, ho1111 havonta leg
alább 175 túlsúlyos vonatot továbbít éJI terven felül leg11lább 
50 OOO tonna. árut fuv11roznak el. Minden mozdonynál ha.vonta 
legalább három százalék tüzel6a.nya.got takarítan<1k meg és a 

Az :eszaki Vasútigazgatóság 
Arhangelszki Vasúti Csomó
pont komszomolistái Veszprém 
állomás diszeseihez intéztek 
levelet. Többek között azt ír
ják: ,,Mi, E:szakon élünk, de 
tekintet nélkül a zord idő)'á
rási vi!lzonyokr11 a csomópont 
fiatal vasúti dolgozói hónapról 
hónapra túlteljesítik a nép
gazdasági áruk állami szállí
tási feladatait. A csomópont 
élenjáró szolgál<lti helyei - a 
fiók.mii.hely a vonatkíséreti 
telepállomás, a Távközló- és 
Biztosítóberendezési Főnökség 
é!l a csúszda". A továbbiakban 
beszámolnak a komszomolisták 

arról, hogy lelkesen készülőd
nek a Szovjetunió Kommunis
ta Pártja történelmi jelentő
ségű XX. kongresszusa meg
nyitására. A csomópont val<l
mennyi szo!gá!a,ti helyén szé
lesedik 11 munkaverseny a 
pártkongresszus tiszteletére. 
Nyehajev elvtár3 kom!lzomo
lista brigádja vállalta a vona
tok 100 száz11lékos menetrend
szerinti indítását, s azt, hOOY 
a vonatok kiváló minőségű fel
dolgozásáva,i havonta legalább 
300 kocsiórát takarít meg. 
Levelük végén sok sikert kí
vánnak a veszprénli diszesek
nek. 

- Választási műszakot tarta
nak a szakszervezeti választá · 
sok alkalmából Debrecen á!lo· 
máson november 18·tól 25·ig. 

- Dicsérő elismerésben és 
személyenként 1500 forint ju· 
talomban részesült T. Nagy 
László mozdonyvezető és Ha
ris Mihály fűtő (szolnoki fűtő
ház), mert Kengyel állomáson 
súlyosnak ígérkező balesetet 
hárítottak el. 

RE�DŐRSÉGI HÍREK 

- Bünvádl •!Járást fndltott a 
vasúti rcndörséll: Mácslk János 
l(épkocslvezetö és társai ellen, 
mert a ll:Yórl állomás énftkezésé• 
né! 60 gépkocsi-rakomány anya• 
got elloptak. 

- 145 OOO forintot sikkasztott 
Kovács Sándor, a ká!-káPo!nal 
Utasellátó vezetője, Az eljárás 
megindult ellene. 

- Három darab villanymotort 
és nagy mennytséJ;tü villanysze
relést anyal(okat Jopatt el mun• 
kahelyéröl Sipos József székes• 
fehérvári !clművezetlí. A rendőr
sél( az eljárást meglndltotta el• 
lene. 

E G Y  D I S Z - Ö R J Á R AT NYO MÁBAN 

- ()jító·klállítást rendezett 
a Vasutas Dolgozók Szakszer
vezetének szegedi területi bi · 
zottsága és a szegedi igazgató
ság. A kiállítást november 
16-án ünnepélyesen nyitották 
meg. 

- A vasúti rendörséq tetten, 
érte Tóth Lajost, a sátoraljaúl• 
helyi éJ.lellört. amikor az állo
más várótermében ef!Y utast le
Itatott és utána annak pénztárcá• 
ját 1300 forinttal el akarta lopni. 

- Orlzetbe vette a vasúti rend
órséll! Halba Mihály mosonma
gyaróvári kocslrendezöt. mert az 
állomás forl(alml Irodájából e11y 
talált tárl(yként beszolgáltatott 
kabátot ellopott. 

Lapunk múlt heti számában 
beszámoltunk arról, hogyan 
dolgoznak a dombóvári fűtő
ház fiataljai, s megemlítettük, 
hogy a fűtőház DISZ-őrjára
taii eddig több ezer forint 
megta'ka<ritást értek el. Most 
31'I"Ól lnmk, hogyan alakultak 
meg és hogyan dolgoznak az 
őrjáratok. 

tag1111űlésen választották ki az 
őrjáratok ta,oj11it, vezetőit és 
itt ismerkedtek meg a felada
tokkal is. Valamennyi őrjárat 
egy-egy naplót kapott, melybe 
beírják a munka megkönnyí
tését célzó, valamint az anyag
és energiatakarékosságot elő
segítő javaslataikat. Az őrjá
ratok feladatul kapták azt is, 
hol11/ kísérjék fi1111elem111e1 <lZ 

A fűtőházban júniusban tag- újításokat és segítsék elő azok 
gyűlést tartottak a díszesek, széleskörű bevezetését. 

társ ötven darab ócska betétet 
javított ki s mintegy 2000 fo
rint megtakarítást ért eL Nyá
ri elvtárs a brigád vezetője a 
besült légszivattyú-szelep ki
szereléséhez készített egy ki
húzókészüléket, amelynek se
gítségével a két-három órás 
munka percek alatt elvégez
hető. 

Nyári elvtárs órjáratának 
naplójában azonban nemcsak 
az eredményeket tüntetik fel. 
Benne van az is például, hOOY 
az egyik ifi dolgozó hanya,y 
munkája miatt visszatérő ja
vítás fordult elő. Az ilyen be
jegyzés elősegíti, hogy az őr
járat figyelemmel kisérje és 
addig foglalkozzon a hanyag 
munkát végzővel, amíg az nem 
válik lelkiismeretes, jó mun
kássá. 
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�e�! tőt, reszortost, művezetőt, cso- sével alakult meg az őrjárat. portvezetőt. Ezen a taggyűlé-
Munkamódszerük igen érdekes sen született a határozat az őr-
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kb<l b járatok szervezésére s an gos, ap 1u e-

. 

1 
írják a kimaoas ló és a 1111en-

JO 2s ROSSZ EGYARÁNT gébb eredményt elérő ifjúmun,-

A NAPLÓBA KERtlL 
I 

kások nevét, feltünt,etik <1 
munka termelékenységenek fo-

A taggyűlés után minden kozásá� .. �ol,gáló_ kis:b�--na
t'eszartoo:n, minden munka,cso- g

_
yobb u1it<1Sokat, esszerusitése-

, 
TOVABB A MEGKEZDETT 

portban DISZ-őrjáratok a.la- ket. -OTON 
kultak. A szakvonali vezetők Az őrjárat brigádnaplójába 
a brigádok számára megjelöl- beírt ésszerűsítések, újítások A dombóvári fűtőházban 21 
ték a fűtőház „szúk kereszt- rövidesen bevezetésre kerül- DISZ-őrjárat működik. Mind
metszeteit", amelyek gátolják nek. fgy valósult meg Kapoli egyik brigád külön-külön is 
a terv teljesítését és amelyek elvtárs újítása az elhasznált szép eredményekkel dicseked
felszámolásához a fiatalok se- forádgőzlövettyű betétek újbó- het, s valamennyi együttvéve 
gítiségét kérték. A disze!lek a li felhasználására. Kapoli elv- hathatós segítséget nyújtott a 

-

Felhívás a vasutas ifjúsághoz! 
A Vasút Politikai Főosztály, a Vasutas Do1-

aoz6k Szakszervezete Elnölcsége és az Orszá
gos Vasutas Ifjú.sági Nevelési Tanács felhí
vással fordul a vasutas DISZ-szervezetekhez, 
a vasutas ifjúsághoz, művészeti csoportok ve
zetőihez, spartvezetőkhöz, 

meghirdeti 

a ,,Landler Jenő kulturális és sport-

ünnepségeket", a vasutas ifjúság 

seregszemléjét. 

nagy 

A vasutas ifjúság a felszabadulás óta be
bizonyította, h001/ szívesen vesz részt kultu
rális és sportmegmozdulásokon. A vasutas 
it;máo szeret művelődni. szórakozni, sportol
ni. Mindehhez nagy lehetőséget nyújt 11 most 

meghirdet�tt „Landler Jenő kulturális és 
sportünnepség", melynek keretében vala.meny
nyi szolgál<lti hely ifjmáoa. csel-ékvő részese 
lehet a kulturális és sportmegmozdulásokn:tk. 

A seregszemle lehetővé teszi. hogy lüktető, 
pezsdülő élet ala!kuljon ki DISZ-szerveze
teinkben, az ifjúság jobban tömörüljön harcos 
szervezete köré, növekedjék a DISZ-szerveze
tek taglétszáma és harcosabb ifjúság nevel'5d
;ék a vasút vala.mennyi DISZ-szervezetében. 

Mind a kulturális munkában. mind a sport
tevékenységben törjene'k élre vasutas DISZ
szervezeteink, váltsák be azt a jogos reményt. 
melyet a vasutasok széles tábora táplál irán
tu!k, A magyar vasutasok büszkék a sokezres 
vasúti ifjúságra., azokra a fiatalokra. alkik kü
lönböző munkahelyeken beosztásukban olu 
derekasan állják meg helyüket. Ott találjuk 
tfjwágunkat a mozdonykonyhákon., 11 j11vít6-
brigádokban, a forgalmi irodákban, a pálya
munkás-Ok ·seregében és a vezető, irányító be-

osztáso'kb11n. Ez 11 vasúti ifjúság, mely a munka 
frontján annyiszor bizonyította be hazafisá
gát, kezdeményező készségét, a Landler Jenő 
kulturális és !!partünnepség sarán bizonyítsa 
be, ho1111 megérti e megmozdulás fontosságát, 
és egyemberként kíván résztvenni mind <1 kul
turális, mind a sportmegmozdulásdkb<1n. 

Landler Jenő elvtársról neveztük el sereg
szemlénket, arról a férfiról, a,ki a vasutasság 
élJia.rcoS(l volt, aki a dicső Tanács1<:öztársaság 
idején és <lZt megelőzően oly sokat harcolt a 
vMutasok joyaikrt, harcba vezette <1 vasuta
sokat, a népelnyomó rendszer ellen. Landler 
Jenő elvtárs a párt hűséges katonája., nagy
szerű harcosa, vezetője volt. Az ő élete, har
cai joggal állnak nélda.ként a vasutasok, a 
vasutas ifjmág előtt. Az ő nevéhez fűződő 
seregszemle 11 vasutas ifjmáy egységéről, 
párt iránti szeretetéről, helytállásáról, az 
új iránti ragaszkodásáról, a kultúra és a 
sport ii,gye iránti odaadásról tanúskodjék. 

A seregszemle során meghirdetjük <lZ ének
karok, tánc- és színjátszócsoportok, zeneka
rok, bábcsoportok, szavalók. valamint az at
létika., 11 'kerékpár, torna, céllövészet és röp
labda versenyeket. A vasutas ifjmági sereg
szemlén részt vehet minden vasutas DISZ
szervezet. A DISZ-szervezetek által !kitöltött 
nevezési lapokat juttassák el a Politikai Fő
osztály ifjwági alosztályához, 1955. december 
5-ig, 

Vasút Politikai Főosztály 

Vasutas Dolgozók Szakszervezete Elnöksége 

Országos Vasutas Ujúsági Nevelési Tanács 

fűtőház feladatainak teljesí
téséhez. Most, a kezdeti si
kerek után a DISZ-órjáratok 
munkáját felülvizsgálja a 
DISZ-szervezet és 11 szak.vo
nali vezetés. Feltárják munka
módszerük hibáit, újabb célo
kat tűznek az őrjáratok elé, 
ho.gy még sikeresebben dol
gozhassanak a „termelés ro... 
hamcsapata." megtisztelő cí
mért. 

Ma.joros László, 
a vasút politikai főosztály 

munkatársa 

Az Európai Gazdasági 
Bizottság díjszabási kérdések
kel foglalkozó munkacsoport· 
ja november 14-19·ig Genfben 
ülésezik. A magyar kormányt 
Mátyássy Zoltán MAV·taná· 
csos képviseli. 

- Még ebben az esztendő
ben megszüntetik Rákos állo· 
máson az ötös és hatos vágá
nyoknál levő lassújelet, mely 
körülbelül két és fél éve zavar_ 
ja a forgalmat. 

LAKAsCSERE 
- Elcseréln6m Galgamácsán 

levő két�zoba. összkomtortos szol„ 
gálatl lakásomat hasonlóért a 
szombathelyi ll(azl(atósáll: terOle• 
tén. Cfm: Fekete Imre. Galga. 
mársa, vasútállomás, MÁV lakó
épillet. XI. utca 7. sz. 

- Gyé!rl h,romszobás, össz. 
komfortos főbérleti lakásomat el
cserélném hasonló kettő. val(y 
háromszobással Budapesten. Cfm: 
\'eres László BVKH Ill. oszt. Tele• 
fon: 21 -56. 

Válasz Márton János Pécs terü leti sportelnök 
levelére 

A Kaposvárt Törek,·és S. K. helyszínen ml Is mell!áilapflottuk, 
muuká.lával foglalkozó cikkünk- hof!v nem e�észen eszménvlek a 
re Mcr1on Jánostól, a pécsi lerí!- pályavtszonyok, de Időben kez
tel! sportelnöktOI levél érkezett. dett és alapos szervezéssel a ne-

A hosszú levél két mel(jegy- hézséll:ek áth!dalhatónak tűnnek 
zt'se mellett nem mehetünk el Kawsvárott. 
szóllanul. mert ezek B me11álln• Cikkünkben mell:emlftettílk. 
p!túsok túlnőnek a kaposvári, ho,ry Márton János e,ry Kapo,vá
,.;;t a pécsi teríllell sportérdeke- rott tartott értekezleten beJelen
ken Is. tette. ho,ry ez utóbbi !,:!Oben 

Márton János többek között azt l(yenll:ébben működő labdarú11ó 
fe]tc11cll. ..A töme.l!es!tés ered- szakosztályt valósz!nüleiz felosz. 
ménvtelenséizének el(vlk okozója lat]ák, bár a városban ez a sport. 
a felszerelés és a lélesrtmény áll: 1.<!en na11v népszerűsél(nek ör. hlány,a." vend. Ezzel kapcsolatban !,ry ír• 

Ezzel semmiképpen sem érthe- tunk: .. Szinte senki sem tudla el. 
tünk el(yet. !'.cm hisszük, hOll:V képzelni. ho,ry a vasutasok el!'Vlk 
hazánkban bárhol Is mel(tall:ad• leizkedveltebb snakosztálya felett 
nák a felszerelés ésszcrú klell:é• miért kell meghúzni e lélekha
sz!tését attól " sportkörtOI. amely ranizot." 
ezzel a tOmell:ek sportolási lehe- Márton János válasza szósze• 
hetőséll:ét akarja blztosftant. De rint [J!'.v hanl?zlk: .. A lélekharanl? 
a,,t sem tudjuk elképzelni .  hOll:V mel(húzásával kapcsolatban csu
Pályahlánv lel?yen a gátlóla B I pán

. 
annyi a mel(jegveznl valóm. 

tömegsport fejlesztésének. A hogy azt már a szakosztálv tall:-

lai mell:húzták maizuk felett as 
eddlJZI szereplésOkkel, mivel a 
csapat alil{ha manad benn a me-
l!Vel első osztálvban." 

Ell:V szakosztály ll:venll:ébb sze• 
replése a szoclal!sta sportfelfo
ll:ás értelmében nem vonhatla 
mal(a után annak feloszlatását. A 
,ryenl(ébb se11ltséJZ1·e szorul. nem 
pedig elnyomás.-a. Ezt B sell:ltsé• 
ll:et el!'V területi elnöksél?nél lob
ban talán senki sem adhat!& 
mea. Ebben eirvébként az '.>rszá· 
l(os elnökséll: Is egyetértett ve-
1 ünk. 

Remél [ük, hoirv azóta Márton 
elvtárs Is rátalált a helves mell:
oldásra, melynek elsősorban a 
kJ8posvárl snort látla hasz.nát. hi
szen ez volt cél la cikkünknek • 
minden bizonnyal Márton elvtár1 
levelének Is. 

Mécs László 

K E R E S Z T R E J T V É N Y � X l . 
VIZSZINTES: 1. Elc5reha[adá

sunk fontos feltétele. 14. I\Ils
kolc, rövtdltve. 15. Kedvenc bu
dai kirándulóhely, 16. Állati lak
hely. 17. Európa[ főváros. 21.  
Féli.<( éber! 22.  Az ors.áll: köz
pontla. 26. Bibliai város. 27. Táp
lálék 29. Nép (etsö betú Cölös). 
30. Mutatószó. 31. A Iámpabél. 
33. Tizenkét hónap. 35. A monda 
szerint a hunok róla kapták a 
nevüket. 38. USA eleje. 39. Sza
lámi márka fonellkusa.'1. 41 .  Vlzl
.lármű. 43. Mérl(esklll:vó. 44. Sir. 
45. Inyencek étele. 47. Rajkában 
vanl 46. Jószivü teszi. 49. Kis 
patak.50. Kimondott betű. 51. Sa
játkezüteg. 52. Korszerű vontatási 
forma. 58. Kevert Néva. 59. Ilyen 
párna Is van a vasútnál. 60. 11· 
lem. 62 Menetrendi rövidítés. 
64. Söntés. 66. Vissza: határozat. 
lan számnév. 69. Kiváló asztaltte. 
nlszezlink. 70. A béke terve. 74. 
Hondtáp. 75. Rét. 76. Tal(adószó 
77. Szerelem. 78. Modern. 79. A 
rét keverve. 80, Yma . . . vllál(· h!rű énekesnő. 82. Lett főváros. 
83. Könvöröl!'Ve. 84. Fontos ás• 
vány. 86. Háziállat. 87. Vércsa
torna. 88. Utas teszi. 89. Csira• 
tnentoo. 93. Kanapé. 95 CserJe. 
97. Kiváló úszónlink. 99. Ezt kö• 
vetell a vízszintes 1. (Folytatása 
a COa1?öle.1?es 18.) 

FOGGOLEGES: 2. Körúti kávé· 
ház. 3. A Keleti pályaudvaron ts 
van. 4. Férfinév. 5. Falusi vfzve
zeték. 6. Az ezüst vel(yjele. 7. 
Vlláll:hfrű operaénekes volt. 8. 
Neves ttlmoperatörOnk családi 
neve. 9. Jéll: szélei. 10. Vissza: 
llven politika Is van 11 Becé
zett nöl név. 12. A kaposvár
stófokl vonaton van. 13. Ilyen e 
Jó kés. 18. A vízszintes 99, foly• 
tatása. 19. Vissza: papírra vet. 
20. Mező1razdasáJZI szerszám. 23. 
Hanll!szer. 24. Ma.ldnem mar. 25 
Vesútl csomópont. 27. Dlsze. 28 
Eltulafdonít. 30., Csuhai tkersza
va. 31 .  Rél?! mal(V8r !ró családi 
neve. 32. Borltékt-a frluk. 34. 1. 
István korábbi neve. 36 Indulat
szó. 37. Románia. 38. Kereskedel. 

ml kifejezés. 40. Ázsiai hel(ység, (A rövid és hosszú mal(ánhan•-
41.  Szend állat. 42. Rés.vénytár- zók között nem teszünk kOlönb
SasálJ:. 44. Hajóállomás. 45. Szel- sél(etl) 
lemf munkás. 52. i!:szak-amerlkal BekUldendc5: vízszintes 1, 99. é3 
állam. 53. E. e. 54. Gyümölcsíz. f��fö����':nb!r �to��!\6�:
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S���:: velezc51aponl A helyes me11teJtök' 

nás. 61.  Ul(yanaz latinul. 63_ Fél között könyveket sorsolunk ki. 
réJ!'.11 65. ital(. 67. ' Folyó teszi. 68. A XX..as számú keresztrejt
Elött, latinul. 70. Előd. 71 .  Zóla vény helyes mel(fejtése: Októberi 
keresztneve. 72. Rokon. 73. Vaj, Forradalom harmincnyolcadik év
de nincs közepe, 81.  Tojásból fordulója. 
lesz. 63. Falusi ház tartozéka. 85. Könyvet nyertek: Fekete Kii
Előidéz 87. Réll:en nem evett. 88. rolvné, Bp„ XIV., Kassay tér 14. 
Járunk re.fia. 89. A vfzszlntes Zsámba Lajos Cöttszt Hernádné• 
84. Tárgyesetben. 90. Ez a fa nem 

I 

mell, Bajcsy-Zsilinszky út 12. 
él( el. 91. Térflményben van. 92. Gosztola! Józ,·efné Uttörövasút, 
Férfinév, 94. Erdei állat. 96. KI- Hűvösvőlf!Y. Szúcs Fe.-enc múv. 
csln,itöképző. 98. 1500 római Debrecen, Járóműjav!tó Kazán-
számmal. műhely, 
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A VASÚTI FÓOSZTÁL Y ES A VASUTASOK SZAKSZERV EZETÉNEK HETILAPJA 

XLVIII. :evFOLYAM, 48, SZ. ÁRA 40 FIU,ÉR 1955. NOVEMBER �28. 

Balogh István szerszáml:tkatos, a Budapesti Felépitm�nyl . Va� 
anyaqJavító többszörös újítója a qyorsac81�sínfúró éltartoss�gat kü

lönleges edzéssel növeli. Az évi megtakarítás 7500 forint. 
(Kovács Géza felv.) 

····································································-········· ... 

A SZAKMAI OKTATÁS 
FONTOSSÁGA 

Az őszi forgalom lendületével 
az éves tervek teliesítéséért 

Ezer és ezer tapasztalat bi- osztályára, az igazgatóságok 
oktatási csoportjaira, a szak-zonyítja, hogy akik is

merik és alke•lmazzák munká
juktan az új, haladó módsze
reket, akik ,szakmájuk meste
rei, azok a dolgozók helyt tud
nak állni a megnövekedett va
i.úti munka minden ágában. 

osztályok oktatási előadóira, 
valamint a külszolgálatok ok
tatótisztjeil-e, a vonali okta
tókra, a szakvonali vezetőkre 

Harminchárnm nappal a határidő előtt befejezte évi tell'ét 
a Szombathelyi Járómüjawító 

Nyilvánvaló, hogy az a szak
mai tudás, amely elégnek bi
zonyult a h�rú előtti vasúti 
forgalom ellátásához. már 
nem elég a háromszáz, iiletve 
négyszáz százalékkal megnö
vekedett teher- � személyfor
galom zavartalan lebonyolí
tásához. Számtalanszor szóba 
került, hogy vasutüzemünk 
fejlődése nem tartott lépést 
népgazdaságunk, iparunk fej
lődésével, sokszor emlegetjük, 
hogy vontató és vontatott jár
műparkunk mennyiségileg és 
minőségileg elmaradt a kor
szerűség követelményei mö
gött. De kevesebb szó esett ar
ról, vajon a szakmai hozzáér
tés, a szakmai oktatás szín
vonala lépést tartott-e a meg
növekedett követelményekkel. 

- az eddig elért eredmények Újabb nagyszerű munkagyő
elismerése mellett - igen sok zelem született Szombathelyen. 
feladat vár még. El kell érni, A járóműjavító dolgozói, akik 
hogy a dolgozók széles törne- legutóbb immár tizedszer nyer
gei ne fegyelmi terhe alatti ték el az élüzem címet, ezen-
kötelezettségnek lássák a kívül ebben az esztendőben ki-
szakmai oktatást. érdemelték a megyei pártbi-

A vasúti munka megszeret- zottság felszabadulási zászla
tetésének, az oktatás meg- iát, felszabadulási serlegét, a 
kedvelte tésének első láncsze- Minisztertanács és a SZOT, a 
me az oktatótisztek és a szak- miniszter és a szakszervezet 
vonali vezetők kezében van. vándorzászlaját, ezenkívül 
Ahol a dolgozók kényszerből, több más kitüntetést nyertek, 
unottan hallgatják az oktatást, most éves tervüknek 33 nap
ott bizony könnyen fordul elő pal a határidö előtt való befe
olyan eset, mint za.laegerszeg jezésével méltó módon koro
állomáson. Éppen az okta- názták meg eddigi sikereiket. 
tási szakosztály küldöttei tar- Az eredeti vállalás szerint de
tottak ellenőrzést, amikor az cember 12-re kellett volna az 
állomásra behaladt egy teher- éves tervet teljesíteniök. Az, 
vonat. A zárfék előtti fékhe- hogy a tervet már november 
Jyen pedig a szolgálatot telje- 23-án teljesítették, azt jelenti, 
sítő vonatkísérő kényelmesen hogy ebben az esztendöben 
az igazak álmát aludta 

terven feWl nyolcmillió forint 
nyilván úgy, ahogy a szakmai termelési értéket fognak elöál-
oktatáson szokta. lítani. 

A kérdésre nem lehet egy
szerű igennel vagy nemmel vá
laszolni. Kétségtelen, hogy a 

szakmai oktatás sokat fejlö- N agyon sok múlik az ok-
dött, nemcsak a szervezést és tatások idől:-eosztásán. 

Mi tette lehetövé a nagysze
rű munkagyözelmet? Minde
nekelőtt az, hogy a dolgozók jó 
politikai előkészítés után fog
tak munkához minden ver
senyműszak alkalmával. Ilyen 
módon sikerült valamennyi 

osztályon túlteljesíteni a vál
lalásokat. A kocsiosztály dol
gozói például 350 teherkocsi 
fővizsgát és 355 teherkocsi kö
zépjavítást vállaltak az év fo
lyamán terven felül. Október 
31-ig 391, illetve 448 teherko
csit javítottak ki. A mozdony
osztály dolgozói 20 darab gőz
mozdony középjavítással szem
ben október 31-ig 26 középja
vítast készítettek. 

A két járóműjavítási osz
tálytól a társosztályok sem 
maradtak el. A vállalások 
pénzértékben 6 485 OOO forintot 
tesznek ki. A 921 OOO forintos 
önköltségcsókkentési vállalás
sal szemben az elért megtaka
rítás 2 211 OOO forint. A 105,4 
százalékra vállalt tervteljesí
téssel szemben tehát a tényle
ges tervteljesítés 111,98 száza
lék, míg a 104 százalékra vál
lalt termelékenységet 105,6 
százalékra emelték. 

A vállalás<;>k teljesítésében 
nagyszerű munkát végzett va
lamennyi dolgozó, de különö
sen Vass László szekrénylaka
tos brigádja, Varga Miklós tü
zikovács brigádja, Németh 
Sá,ndor és Németh Jó:tsef 
DISZ-brigádja. 

az oktatás anyagát tekintve. Az oktatótisztek egyik leg
hanem politikai tartalmában főbb hibája, hogy sokszor 
is. Ma mir wk helyen elv, hosszú ideig foglalkoznak a 
hogy a szakmai és politikai rendeletek ismertetésével és 
oktatás elválasztha.tatlan egy- alig marad idejük az előili 
mástól, mert az új szeretete, szakanyag megbeszélésére. Jó 
a fejlődés akarása, az állandó okt!ltási vázfat nélkül nem 
önképZés csak annak a dol- lehet eredményes oktatómun
gozónak válik benső ügyévé, káról, jól felépített oktatás
aki politikailag is tisztán lát, ró! be.;.zélni. 

Amikor Landler elvtárs lstvántelken járt 

aki jól ismeri a kettős egyen- Általában a jó felkészülé; 
löségjel igazságát: fejlett szak- az oktatási színvonal emelésé
mai tudás= termelékenyebb nek legbiztosabb módja. Sok 
munka = növekvő jólét. helyen azonban az oktatólisZ-

A tanult, kultúráit, szak- tek de különösen az állomás-
mailag képzett dolgozó vez�tők sem a politikai, sem a 

nemcsak előbb és jobban sa- szakmai oktatásra nem készül
játítja el a meglévő eszközök, nek fel kellőképpen, az okta
terendezés,;,k kezelését, köny- tás anyagát szárazon, rende
nyebben érti meg a vasút Jet-ismertetésszerűen adják 
egész üzemének szoros össze- elő. nem élénkítik helyi 1:onat
függéseit. hanem fogékonyabb kozású pél,d,ákkal, egy--egy bal
minden új, minden haladó eset ismertetésénél csak tényt 
iránt. maga is kúcérletezik, közÖ!nek nem világítják meg 
újít, új módszereken és a· meg- az okok'at, a mulasztásokat, 
lévő módszerek tökéletesíté- amelyek a baleset bekövetke-
sén töri a fejét. zéséhez vezettek. 

f:,-z ős_zi forgalom �di� , le- Akadnak még szakvonali szurheto t��asztalata1 vilago- vezetők, akik lebecsülik az san muta1iak, ';ogy a felada- oktatás jelentőségét. Az oktatokat �tt oldották meg a leg- tásra kötelezett főnökök sokere�menyeseb�en, _ahol az ok- szor az oktatótiszttel tartattatas
. 

a '!'ez;tok es , a beos�- ják meg az oktatást. de az ok�ottak S;W-mar,i egya�ant, le!k•: 
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A Landler Jenö .Táróműja
vítóban november 21-én meg
kezdődött a Landle,·-műszak, 
amelyet az üzem dolgozói kez
deményeztek a vasutasság 
nagy forradalmi harcosánal, 
80. születésnapja alkalmából. 
Az egyes üzemrészekben a 

műszak megindulása után is 
egyre-másra tették a dolgozók 
a munkavállalásokat. A mű
szak megkezdésének reggelén 
400 terven felüli munkafel
ajánlás történt. Huszonharma
dikán reggel, amikor műszak
kezdés előtt Kerényi József 
elvtárs, műhelybizottsági elnök 
röpgyülésen emlékezett meg a 

vasutasság egykori nagy veze
tőjéről és méltatta forradalmi 
munkáját, az osztály dolgozói 
közül szólásra je!entlcezett 
Molnár István elvtárs, régi 
mozgalmi harcos. Megilletődött 
hangon mondotta el, hogy an
nakidején, amikor Landler elv
társ a vörös hadsereg szervezé
se során Istvántelken járt, a 

megalakultak az el-Sö istvántel
ki vöröskatona csapattestek. 

A régi dicsö emlékek felidé
zése most is lelkesítőleg hatott, 
mert a röpgyúlésen újabb vál
lalások történtek. A VIII. osz
tályon a felajánlások már el
érték a 770 terven felüli órát. 
A mozdonyosztály 1032 órát 
ajánlott fel, a kocsiosztály 
551 026 forint értéket, az ólom
bronzöntő pedig 240 órát. A 
vállalásoknak már az eredmé
nye is jelentkezik. A kocsiosz
tály 22-ig a vállalások 20 szá
zalékát teljesítette, 107 506 fo
rint értékben, A hideg és a 

meleg megmunkáló osztály 
már 100-100 órát teljesített 
vállalásából. 

narminchat pont különbség az elsö 
és az utolsó helyezett között 
Az igazgatóságok versenyé

nek októberi eredményei a kö
vetkezők: 

mai kultúrterem helyén, az 1. Szombathely 83 pont. 2. 
akkori „koplalóban" szólt az Debrecen 59 pont. 3. Pécs 58 
Istvántelki Főműhely dolgozói- pont. 4. Miskolc 57 pont. 5. 
hoz. Lelkes szavakkal ismer- Szeged 53 pont. 6. Budapest 47 
tette azokat a terveket, ame- pont. 

különbség van és ez azt mutat- tárgyi nehézségek, amelyekkel 
ja, hogy a három igazgatóság az eredmények értékelésénél 
munkája körülbelül egyszinten számolni kell. De vannak olyan 
mozog, ami egészséges fejlő- hibák is, amelyek hátráltatják 
désre vall, addig annál egész- a versenylendület kibontako
ségtelenebti állapot, hogy az zását és okozói az utolsó he
elsö és az utolsó helyezett kö- lyezésnek. A verseny helyes 
zött 36 pont a küliinbség. Az szervezésével, a dolgozók meg◄ első, szombathelyi igazgatóság 1- • á 

, 
al kétségtelenül jól dolgozott, a fele_ o_ mozgósit �-av az ig_az◄ 

budapesti igazgatóság pedig gatosa_� dolg��omak tovabb 
még mindig „gyengélkedik". kell t�rek�druok arr�_. 

?o�y 
Bizonyos, hogy a budapesti 

I 
eredmenye1kkel megkozelítsek 

igazgatóságnál vannak olyan a többi igazgatóságot. 

Ünne� vonat indult a Nyugati hói a Landler-műszakban 
Budapest-Nyugati állomás idő alatt késés nélkül további• 

forgalro.i és kereskedelmi dol- tották. (Ve,·es Géza leveléböl.) 
gowi előtt a mozgalmi és szol
gálati vezetők röpgyűléseken 
ismertették Landler Jenő elv
társ munkásságát a 80. szüle

Jelentös takarékossági vállalás 
a Vasúttenezönél 

tési évforduló alkalmából. A A Vasúttervező Vállalat ár• 
dolgozók egyhangúlag határoz- vetési és munkaszervezési osz◄ 
ták el, hogy csatlakoznak a tálya csatlakozott a Landler 
Land}er Jenő Járóműjavító üV Jenő Járóműjavító kezdem� 
dolgozóinak: felhívásához. No- nyezéséhez. A dolgozók Land4 

vember 20-án megkezdődött a ler Jenő születésének 80. év• 
pályaudvaron a tíznapos Land- fordulójára takarékossági vál" 
ier-mü.,zak. A dolgozók vállal- lalásokat tettek. Az osztály 
ták, hogy a műszak alatt az tagjai brigádba tömörülve vál◄ 
egyes tervtényezőknél mutat- lalták, hogy hét munkahely 
kozó lemaradásokat pótolják részéFe a kitűzött határidőnél 
és minden tényezőnél teljesítik 2-6 héttel korábban elkészítik 
az élüzem-szintet. A forgalom az árvetési és anyagterveket. 
dolgozói azzal is megünnepel- Az ebből származó anyagmeg◄ 
ték az évfordulót, hogy 22-én takarítás értéke 42 060 forint; 
a 714. számú vonatot ünnepé- A tervezési díjakból a jövő év
lyesen indították Szegedre és 

I 
re tíz százalék, mintegy 23 OOO 

a vállalásnak megfelelően a forint megtakarítását vállal
menetrendben meghatározott ták. (Plugor Sándor leveléböl.) 

· Gyöztes : a Kossutl,-hrigád 
el, hogy kicseréljék tapaszta• 
iataikat és segítsék egymást 
vállalásaik teljesítésében. (Gör� 
be Zoltán leveléből.) 

Megtakarított szénnel fűtik 
a sztálinvárosi mozdonyokat 

közösség együttes érdeke. Az ru es: . , �-
'k 

oktatómunka• elsőrendű felada- h�'.yetteSi!;é5er
k
ol, a d

kta

olg
ta

?i'
sr

o
a T f l • h1aba varna az o ta m�st, hogy a t; ' orga

_.

'!l' 
Az il en mulasztás, mint ami-

oktata_sban_ 'll;gy;""-igy Zelkiis-
lyen iegutóbb CeHdömölk ál

mereti �;des�� tegye a D. 
lamáson fordult elő, nem eme-

4-es utasttas hianytalan 
1;1

eg-
r kt tás színvonalát és 

!yeknek végrehajtásától füg- Az trtékelést vizsgálva szem
gött a fiatal Tanácsköztársaság betűnik, hogy amíg a tömör 
megszilárdítása. Szavai hatá- középmezőnyben a debreceni, 
sára hatalmas lelkesedés vett 

I 
a pécsi és a miskolci igazgató

eröt a dol,gozókon és nyomban ság között mindössze egy pont 

Komló állomás két brigádja, 
a Kossuth-brigád és a Petöfi 
DISZ-brigád között évek óta 
nemes versengés folyik az el
sőségért. A versengés célja, 
hogy minél több túlsúlyos vo
natot indítsanak és ezzel ha
táridő előtt befejezzék évi ter
vüket. A célt mind a két bri
gád elérte, mert mindkettő tel
jesítette évi terhelési tervét. A 
Kossuth-brigád, amelynek évi 
terve 433 866 tonna volt, no
vember 14-ig 434 768 tonnát 
továbbított és így már novem
ber 14-én végzett éves tervével. 
Ebből a mennyiségből 108 368 
tonna volt a túlsúly, A Petőfi
lnigád mindössze <két nappal 
maradt el. ák november 16-ra 

434 689 tonnát (ebből 107 139 
tonna a túlsúly) továbbítottak. 
A Táncsics-brigád kissé elma
radt tőlük. éves tervének telje
sítése „csak" december l-re 
várható. 

A Kossuth-brigádban Tolnai 
Gyula forgalmi szolgálattevő 
és Pankász László tolatásve
zető, a Petőfi-brigádban pedig 
Gyimesi János forgalmi szol
gálattevő és Balatonyi Rezső 
tolatásvezető voltak a mozgató 
erők. A két brigád vezetői és 
tagjai a verseny legnagyobb 
lendületében sem mulasztották 

A sztálinvárosi fűtőház dol◄ 
gozói a 20 budapesti üzem fel• 
hívásához való csatlakozás 
során vállalták százelegytonna 
kilométertervük 106 százalékos 
teljesítését. Olyan jól dolgoz
tak: azonban, hogy a tervet 
már október 4-én befejezték és 
ezzel 213 százalékos teljesít
ményt értek el. Szénből 1034 
tonnát takarítottak: meg 196 527 
forint értékben. Ez a szén• 
mennyiség elegendő ahhoz, 
hogy decemberben megtakari
tott szénből továbbítsák vona� 
taikat. A Landler Jenő Járó• 
műjavító dolgozóinak: felhívá• 
sához csatlakozva kimondot◄ 
ták, hogy december 20-30-ig 
Landler-műszakot tartanak. Ez 
alkalomból terven felül a hat• 
havi mozdonyjavításokon felül 
még egy mozdony hathónapi 
vizsgálatát végzik el. Vállalták 
továbbá tíz teherkocsi vágá• 
nyok közötti futójavítását, 
(Várnai László leveléböl.) 

ismerését, megmagyarazza, 1 a_z ,° , a 

. . fel hogy az utasítá,s betartása tekínJte:Jyet, ne':1 . kelt, a 
minden egyes dolgozó regföbb dolgozok tanulas1 kedvét. 

érdeke. pártunk novemberi hatá-

Amikor a szakmai oktatás rozata a 5zakoktatásra 
színvonalának emelésé- is nagy súlyt helyez. A ha1á

ről beszélünk, elsősort an azt rozat leszögezi, hogy a párt
kell vizsgálnunk, sikerüit-e szervezeteknek elöre kell vin
a dolgozókba beoLtani a szak- ni a dolgozók szakmai képzé
mai é-rdeklödés lángját, a tu- sének ügyét, lküliinös gondd'!-l 
dásvágya.t? Ez ismét olyan kell foglalkozni a termeles 
kérdés, amire nem lehet egy élenjáró dolgozóival, é.s azok 
szóval válaswlni. Ha azt néz- rzakmai és politikai képzésé
zük hogy egyszerű dolgozók vel, elö kell 5€gíteni a fiata
egé�z sora emelkedett szakmai lok szakma� kép�sét. Ug�a'.1-
és politikai ismereteinek állan- akkor a parthatarozat b1ral
dó fejlesztésével magasabb, ja a szak,szervezete�et: �rt 
sokszor vezető pozicióba, ak- nem foq�lkozna_k k;e�egitoen 
kor igennel kellene felelni. a technika fe3!,esztesevel, a 
De ha· megnézzük a másik ol- dolgozók szakképzéséne� fokr· 
dalt a kötelező szakvizsgák zásával. Pártunk hatarozata 
letételével is adós, a rendsze- tehát világosan megmutatja. 
res oktatásra kötelezett, de mennyire fontos a szakmai 
azon csak hébe-korba résztve- képzés és hogy mennyi teen
vő dolgozók csoportját, akkor dőnk van még. A régi köz
a mérleg már ingadozást mu- mondás - a tudás hatalom -
tat. soha nem volt annyira igaz 

A főosztály oktatási szak- mint napjainkban. 

Lelkiismeretes munkájáról ismerik 

Hécz Ferenc váltóőr 21 éve teljesít szolgálatot Györ rendezö
pályaudvaron. Munkáját mindenkor odaadással, lelkesedéssel, bal

esetmentesen végzi. 
(Kovács Géza felv.) 

Korszerűsítik a csepeli gyorsvasutat 
Átépítik, korszerűsítik a cse

peli gyorsvasutat azon a sza
kaszon, aihol a BEV pesterzsé
beti ága csatlakozik a gyors
vasút vonalába. A korszerűsí
tés már régen szükséges az 
épülő trolibuszjárat miatt. A 
vasúti kereszteződés erősen za. 
varta a közúti és a gyalogos 
forgalmat és ezért szükséges 
új, korszerű keresztezés léte-;í
tése, amely egyben meggyorsít
ia a gyors•,asut forl(almát is. 

A szükséges munkálatokat a 
MÁV Budapesti Építési Főnök
ség dolgozói végzik. Az építés 
miatt november 29-én reggel 

nyolc óra harminc perctől dél• 
után 14 óráig leáll a csepeli 
gyorsvasút, a pesterzsébeti vo
natok pedig reggel 8,30 órától 
24 óráig csak Csepel, Ady End
re utca és Kossuth Lajos utca 
sarok viszonylatban közleked
nek. Ezen a napon a csepeli 
izyorsvasút utasforgalmát autó. 
buszokkal bonyolítják le A for_ 
galom szünetében a vasútépítő 
dolgozók teljes erővel dolgoz
nak a vágányépítési munkákon 
és a munka végeztével a csepe
li gyorsvasút e szakaszán meg
szűnik a forgalmat lassító se• 
bességkorlátozás is. 



2 8ZOCIALISTA V AS'O�RT 1955. november II. 

:A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * � ÉLET--) 
Pártszervezetek feladatai a téli forgalómban 

Vasúti egyezményt kötött a Szovjetunió, 
Kína és a Mongol Népközt6rsas6g 

Az őszi forgalom legnehe
zebb csatáját vívjuk, de már 
készülnünk kell a télre a vas
út évenkint ismétlődő hatal
mas erőpróbájára. Az idei téli 
forgalomnak különös jelentő-
1,éget ad. hogy egybeesik a 
második ötéves terv előkészí
tésével és kezdetével. Elő-re
láthatólag a téti faraalom ide
je alatt sem csökken a forga
lom, mert az évi tervük sik1-
t'es befejezésén dolgozó 1T11á.
rak. üzemek hatalmas meny
,n.yiségben szá!Utjá.k majd a 
késztermékeket, egyre emelke
dik az exportszárt.ítás. A .-ako
dóhelyek meUett répaheflllek 
totnyosulnak, a begyűjtő he
lyeken hatalmas mennyiségű 
el-Szá!lításra váró mezógazda
"íli termék halmozódott fel. 

A kommunisták. 
járjanak az élen 

E hatalmas feladat megol
dását megfelelő szervezeti és 
politikai felkészülés nélkül 
nem lehet elképzelni. A párt
szervezetekre, a !kommunisták
ra vár az a feladat. hogy meg
magyarázzák a dolgozóknak: a 

téli forgalom feladatainak si
keres teljesítése népgazdasági 
érdek, ugyanakkar közvetlen 
érdeke minden dolgozónak.. 

A Központi Vezetőség no
vemberi határozata döntő 
·súllyal emelte iki a vasút kor
szerűsítésének szükségességét. 
A határozat feladatul tűzte 
a vontatás korszerűsítését, 
Diesel. Diesel-elektromos és 
elektromos vontatójárművek 
építését. Növelni kell az ön
működő biztosí tóberendezése
ket, jelentősen gépesíteni kell 
a vasuti rakodást és a pálya
fenntartást. valamint az üze
men belüli szállítást. E nagy
:;zerú program megvalósítása 

nemcsak a vasút szállítási fel-

tás szerinti munkára való moz- ják meg az idősebb, tapasztalt a gondoskodás az emberekről. 
gósításnak óriási jelentősége vasutasokat is. A tél folyamán A dolgozók időben kapják 
van. mert a zord időjárás job- még fokozottabb jelentősége meg a védőruhákat, még a 
ban igénybeveszi az embert és van a technológiai fegyelem- nagy hidegek előtt javítsák ki 
a gépet egyaránt. nek. Ellenörizzék pártszerve- �ye����at��::n !�ze��;�!�: A nehézségek ellenére is zeteink a technológiai tegye- latos feladat. meg tudjuk oldani a téli szál- !em betartását. a szaknktatá- A téli forgalom sikeres le-litási feladatokat, csak megfe- sok szinvonal.á.t, az azon rész-
lelően elő kel! készülni, a téli f lk . lé é 16 bonyolitása hazafias köteles-vevők e ·eszü s t és hason ség_ a vasutas dolgozók be-fargalom ideje alatt pedig fa- feladattal bízzák meg a DISZ- csületbeli ügye. Pártunk és kozottabb gcmdot kel! fardita- szervezeteket is. d 1 • é „ k · 1 · · 1 ni a gépek jó karbantartá- o_gozo n pun iogga var:ia e 
sára, a berendezések üzemké- el 

tőlünk, hogy a téli forgalom 
Becsülelh i ügy feladatait most is, mint már pes állapotának biztosítására annyiszor. a nehézségeket le-és nem utolsósorban a té!i tor- A tél a gépek gondosabb küzdve. becsülettel teljesítsük. ga!om hősei, a dolgozó embe- karbantartását követeli. Jó.rja- E várakozásnak meg tudunk rekrő! való 11ondoskodásra. na.k élen a kommunisták a gé- felelni, Az eredményes munka 

Pártszervezeteink segítsék pek karbantartásában. Párt- legfontosabb tényezője, hogy a 
elő az első telesek felkészülé- szervezeteink adják pártmeg- kommunisták álljanak a harc 
sét. Adják pártmegbizatásként b' tásk ' t DISZ-iárőröknek élvonalában. példamutatásuk
az idősebb kommunista vasuta- iz� 

k � � t rt ; . k l- kal. helytállásukkal ragadják 
soknak, egy-egy első teles ta- a g�pe_ a; an a asana e_ magukkal a pártonkívüli dol
nítását. Bízzák meg a DISZ- lenorzesét es ! . k�b�ntart�s 

, 
gozókat. 

szervezetet. hogy rendezzen segítését. E!lenonzzek es seg,t- Mészáros Pál, 
tapasztalatcsere ankétot az el-

, 
sék pártszervezeteink, hogy a vasút politikai főosztály 

só telesek számára, s erre hív- maradék nélkül megtörténjen munkatársa. 

A kulturális munka pártirányítása 
a ferencvárosi fűtőházban 

Az ország legnagyobb ren
dezőpályaudvarának fűtőházi 
pártbizottságán talán még 
többfelé ágazik a munka. mint 
amennyi a pályaudvart keresz
tül-kasul szelő sínpár. A fűtő
ház sok száz dolgozójának 
ügyes-bajos dolga, egyéni és 
!közös problémája a pártbizott
ság gondja is épp úgy, mint az 
őszi forgalom nehéz csatájá
nak politikai irányítása. a ter
melés pártellenőrzése, a tech
nikai fejlesztés elősegítése. a 
DISZ irányítása. stb. Mind
ezek végrehajtása az embere
ken múlik, tehát 

a pártmunka fő részének 
a,z emberek nevelését, fej-

elősegítik a kultúrotthon fej
lődését. 

A kultúrotthon lehetöségei 
sokltal szélesebbek, mint 

a helyiek, 
tehát a hatása is mélYebb le
het. Elhatározták, hogy leg
jobb kultúraktíváikkal meg
erősítik a kultúrotthont. A ha
tározat gyümölcse azóta érez
hető. A fűtőház rendezvényei
hez a kultúrotthon gárdája ad 
színvonalas műsort, jobbat, 
mint amilyet egymagában a 
fűtőház szervezhet. A nyári 
hónapokban rendszeresen ad 
térzenét a kultúrotthon fúvós
zenekara. 

darab- és könyvviták szerve
zéséhez. Pedig egy-egy ilyen 
megbeszélés gondosan kivá
lasztott témáról, például a ha
zaszeretetről. az erkölcsről. az 
egyéni és társadalmi érdek 
összefüggéséről stb. nagy se
gítséget nyújt a neveléshez. A 
kultúrműsorok sem igen vet
nek fel - irodalmi eszközök
kel - olyan problémákat, mint 
a munkafegyelem, a helytállás, 
az ú.i szeretete. 

Kevés az olyan műsor, 
amely pellengérre állít.a
ná. a helyi visszásságokat, 
kigúnyolná a bürokráciát. 

A Szovjetunió, a Kínai Nép
köztársaság és a Mongol Nép
kőztársa.ság közlekedési kül
döttsége a közelmúltbain U-&i.n 
Batorban tanácskozást folyta
tott vasútügyi kérdésekről. A 
három ország vasutasküldött
sége - a tanácskozások ered-

ményeként - három jegyző
könyvet és egy megállapodást 
írt alá. E négy nemzetközi ok
mány ért.elmében 1956. január 
l-től megindul az átmenő-, 
személy- és teherforgalom a 
Szovjetunió, Kína és Mongó
na között. 

A hatodik ötéves terv vas útvillamosítási munkálatai 
A most következő hatodik 

ötéves tervben, Moszkvától a 

Kuznyec.k-'17iedencéig, mintegy 
3500 kilométer hosszú vasút
vonalat villamooítanak a Szov
jetunióban. Ezen/kívül több 
vonal villamosítását is elvég
zik ebben az id&zakban. 

A világ leghosszabb villamo
sított vasútvonala az UraL<m, 
Cselja.binszken, Petropavlovsz
k-On, Omszkon és Novoszi
birsZlken át vezet maid, ame
lyen a megépülés után 100-
150 kilométeres sebességgel 
közlekedhetnek a vonatok. A 
világ leghosszabb villamosvo
nalát is a hatod1k ötéves terv 
adja majd a swvjet közleke
désnek, 

A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 38. évfordulójára 
sdk új felvételi épületet, vas
utaslakást adtak át rendelte
tésének. Ezek között ís kiemel• 
ked5 a teljesen korszerű kara. 
ga.ndai felvételi épület és az 
ashabadi vasutasok részére ké. 
szített új lakóházak. 

* 

A szovjet állam 40 éves 
fennállásának méltó megün� 
neplésére készülnek az alkotó. 
művészek. Az évfordulóra a 
vasút életéből is számos jele
netet örökítenek meg, Tőbbe'k 
között Brju!in, ismert festőmű. 
vész készít vasutastárgyú ké
peket. 

Béremelést követelnek az angol vasutasok 
Az angol vasutasok orszá

gos szakszervezetének végre
hajtó bizottsága közölte a !köz
lekedésügyi bizot!t;ág_�al. hogy 
10 százalék06 béremelést köve. 
te! körülbelül 400 OOO tagja szá-
mára_ 

.Tól értesült sajtókörök való
színűnek tartják, hogy a vas
utasszakszervezet tiz százalé• 
kos követelése mintául szol• 
gál majd a hajóépítő és gép
ipar! mUn!kások szakszerveze.
teinek szövetsége számára, 

A vasúti műhelyek 120 OOO amikor a hét folyamán eldön
mun.kása. az illetékes szakszer- ti, mit ért számszerűleg a nem.
vezetek útján „jelentékeny 

I 
rég hárommillió tagjának kö

munkabéremelést" követel a vetelt „jelen(ékeny béremel� 
közlekedésügyi bizottságtól. sen". 

Hazugságok és rágalmak ellen 

a.datainalc elvégzését könnyíti lödését kell segítenie. 
A pártbizottság második 

megbeszélése is eredményes
nek bizonyult. javított a kul
túragiiáción. A békekölcsön
jegyzés ideje alatt például rig
musbrigád járta a fűtőházat, 
kéi6zöntötte az élenjáró jegy
zőket. Máskor kiváló dolgo
zókat üdvözöl. vagy éppen le
maradókat bírál. 

(Igaz. hogy ehhez jobb műsor
füzetek is kellenének.) Kevés 
gondot fordít a pártbizottság a 
DISZ kultúrmunkájának se
gítésére is. 

Ezzel a drnmel leveleiket harcot a hazugságok és rágal• 
közöl a „Betri.ebszeitung" e,izyi,k mak ellen. meg. hanem a vasutasok mun-

1 
A nevelés egymagában is kájá!. �- Ugyanakkor 1'. más� szerteágazó. bonyolult munka. dik oteve_s terv, _amely J_elento- hiszen minden dolgozóhoz sen 

. 
emell � egesz orszag gaz- másképpen kell közeledni, dasa,gj ereiet, magasabb f�k?� minden dolgozóra másképpen 

b1ztos1'.1a 51 teryet me�,-al_oslto lehet hatni. vannak azonban 
dolgozok életszmvonalat 1s. A módszerek. amelyek bár kijólét azo;1b_an n;m valóslll sebb-nagyobb mértékben, de 
meg magatol. Ezert kell ko- valamennyi dolgozó fejlődését 
vetkez:tes h.a;cot foly�a_tni a elősegítik. Egyike ezeknek a termelékenyseg emeleseert. a kulturális nevelőmunka. technika fejlesztéséért, az ön- . . . . 
költség és a selejt csökkenté- Hazánkban az utobb1 evti-
séért, az anyagtakarékosságért, zedben kultúrforradalom �°: 
a. párt Központi Vezetőséae lyik. s a forrad?lom edd�g1 
1955. márciusi és novembe,·i eredményei semmivel sem l;· 
határozataiban megjelölt lentéktelenebbek, mint a mas 
iránye!velc maradéktalan te!- területeken _elért eredmény�k. 
je-Sitéséért. Ezeket az irányel- Az sem v1t<l;', hogy _az elert 
veket a téli forgalom idején sik_e1;ek � par� ".eze� . .. 1;a
isem szabad szem elől téveszte- ny1tása es segitsege ne1kul epp 
ni. Propagálása elsösorban a úgy nem születhettek volna 
!kommunisták feladata meg, mint ahogy nem halad-. 

hatunk tovább a megkezdett 
A tél fokozott helytállást úton a párt irányítása nélkül. 

követel Biztosítva van-e a kultúr-
munkában a továbbhaladáshoz 

A téli forgalom sikeres le
bonyolítása azt követeli. hogy 
a vasutas dolgozók százötven
ezres hadserege egy ember
ként álljon csatasorba. Ennek 
egyik alapvető feltétele a párt
szervezetek, a pártaktívák len
dületes. meggyőző, politikai 
tevékenysége. A téli forgalom 
politikai munkájában anélkül, 
hogy eltúloznánk. behatóan 
!kell foglalkozni a téli időjá
rás okozta nehéz.ségekkel, 
amelyek fokozott helytállást 
követelnek valamennyi dolgo
zótól. A nagyobb helytállásra. 
a pontos, fegyelmezett. utasí-

szükséges pártirányítás a fe
rencvárosi fűtőházban? - erre 
kívántunk választ találni fű
tőházi látogatásunk során. 

A pártbizottság ismeri a kul
túrmunka jelentőségét. Ezért 
túzték a pártbizottsági értekez
let napirendjére (bár nem ön
álló pontként) a kultúrmunka 
megvitatását. Márciusban pél
dául a kultúrotthon és a fűtő
ház közötti kapcsolatot beszél
ték meg, A vita és az azt kö
vető határozat fényt vet arra, 
hogy helyesen látták az elv
társak : a helyi kultúrmunka 
akkar lesz eredményes. ha 

Kép a Szovjetunióból 

M. 1 40-es hajtány munkavezetékhálózat felfUqqesztésére. 
P. (foto: a. Rjabi:iyin) 

A felsoroltak kétségtelen 
eredmények, azonban nem ta
karják el a meglevő hiányoo
ságokat. 

A fútöbázi kultúragitáció 
kampányszerü. 

A rigmusbrigádok például 
csak egy-egy nagy feladatnál, 
versenyszakasznál vagy olyan 
alkalomkor működnek. mint 
a békekölcsön-jegyzés. A mű
soruk is sokszor sablonos, nem 
elég érdekes. Lehetne alkal
mazni, l,Jvetni a Szombathelyi 
Járóműjavító példáját, ahol 

az üzemi pengetős zenekar la
kásukon is felkeresi a dolgo
zókat és oit ad műsort. 

Nagyobb hiba. hogy nem nyújt 
segítséget a pártbizottság pél
dául az olvasómozgalomhoz. a 
rendszeres könyvtármunká
hoz, irodalmi estek. film-, szín-

Csak néhány problémát ho
zunk fel. hogy rávilá,titsunk 
arra. milyen tennivalók van
nak a kultúrmunka pártirá
nyításánál a ferencvárosi fű tő
házban. A pártbizottság nem 
tud kellően foglalkozni ezek
kel a kérdésekkel, mert nincs 
pé,ldául pártbizottsági Rultúr
felelős. Ezt a mulasztást kel
lene a legsürgősebben pótolni. 

A kultúrmunka feladatai 
megkövetelnék azt is, hogy a 
pártbizottság rendszeresebben, 
külön pontként tűzze napi
rendre a kultúrmunka helyze
tének megvitatását. Mélyítsék 
el kapcsolatukat a társszolgála
ti ágak pár!t;zervezeteivel és 
közösen hajtsák végre a kul
túrotthon pártellenőrzését. A 
kultúrmunka pártirányítása a 
pártbizottság munkájának. fon
tos része, jelentősége azért 
nagy, mert a legfontosabbat, a 
dolgozók nevelését segíti elő. 

Szekeres Sándorné, 
a vasút politikai főosztály 

munkatársa. 

l'(>Vemberi száma abból az al- * 
kalomból, hogy több osztrák Az osztrák vasutasok lapja 
vasutas élvezte a Magyar Nép. cikket írt a heti 48 órás mun• 
köztársaság vasutasainak ven- ikaidő érdekében. Elmondja és 
dégszeretetét. A lap levelezői keserűen kommentálja, hozy 
megállapítják, hogy egyáltalá- aa: osztrák vasutaknál még 
ban nem tapasztaltak vasfüg- mindig előfordul. hogy a szak
gönyt és nem egyedüli világi- szervezet vezetőségének ,bele• 
tás Budapesten a holdvilág, egyezésével napi 13 órát vagy 
mint ahogy ezt el akarják hí- még többet dolgoznak embe
tetni a ;nyugati országok do!- rek. akik ezért csak nyolc és 
gozóival. fél órára járó bérezést kap-

nalt. 
Az osztrá,k vasutasok meg- * 

emlékezései táirgyi!,agooak és A simmering; vasúti főmű• 
igen alkalmasak arra. hogy helyben az elmúlt napokban 
úgy, ahogy azt az osztrák vas- 24 órás tiltakozó sztráj,kot 
utasok lapjának összefoglaló rendeztek a vasutasok az ár• 
címe is mondja. felvegye a emelikedések miatt. 

Úi módszer a francia vasutasok sztrájkharcában 
A párizsi St. lAza.Te pálya-

udvar vasutasai újfajta 
sztrájkmozgalmat kezdemé-
nyeztek: az ,.egyórás sztráj
kot". Ez abból áll. hogy a 
vasutasok különböző kategó
riái csupán egy órán át sztráj• 
kolnak és nem is egyidóben, 

hanem egymásután. � pél• 
dául nemrégiben a vonatkísé
rők kezdték meg a sztrájkot, 
majd amikor ezek munkába• 
álltak, a mozdonyvezetők áll• 
tak le egy órára, majd a váltó
kezelők és kocsi.rendezők foly
tatták a munlkabeszüntetést. 

E G Y B O L D O G  NA P B U D A P E S TE N  
November második vasár

napja sokáig szép élményként 
él emlékezetünkben. A Szegedi 
Vasútforgalmi Techn1kum ma
gyar szakkörösei kirándulást 
szerveztek Budapestre. Utunk 
célja: a Szépművészeti Múze
um néhány híres képé nek 
megtek.intése volt. 

Boldog izgalommal számlál
gattuk a napok múlását. 
Végre elérkezett a várva-várt 
reggel. 

Szakkörvezető tanárunk, 
Szabó László és Romanóczy 
Géza rajztanár vezette a húsz 
főből álló kis csoportot. Bár 
gyorsvonattal hamar Pestre 
lehet érni, nekünk mégsem 
ment elég gyorsan a vonat. 
Hiszen közülünk többen még 
soha nem látták a Szépművé
szet i Múzeumot. A derús ég -
Pestre érkezve - szürkévé 
változott. De mit törődtünk mi 
az időjárással ! 

* 

ket sokáig ámuldozni. Belép- - Szerettük volna látni 
tűnk a művészet csodálatos Leonardo Da Vinci, Rem
világába, Mun'.kácsy Mihály, brandt, Rubens, Tizian képeit 
Székely Bertalan, Szinnyei ís, de sajnos, ezek nem vol
Merse Pál, Barabás Miklós, tak kiállítva Viszont láttuk 
Paál László, Madarász Viktor, Németalföld, Spanyolország és 
Benczur Gyula - és még so- Portugáli néhány híres mú
rolhatnám a nagy neveket - vészének a képeit. 

vezetünk gondoskodik 
hogy máskor is legyen 
szép napunk. 

Schilling Rezső, 

arról; 
ilyen 

a Szegedi Vasútforgalmi 
Technikum tanulója 

l\Ierre jár 
a mozgó atomkiállítás ? 

művei közé. A legtöbbet Mun- Megtekintettük a Múzeum kácsy képeinél időztünk. Géza szoborkiállítás.át ís. majd nagy bácsi rövid kiS eiöa.dást tartott kíváncsisággal be'éptünk az egy-egy képröl, igyekezve a mi egyiptomi kiállítás termeibe. Sok ezren tekintették meg tapasztalatlan szemünk előtt á felfedni a művészi alkotások Mi, elsősök különösen nagy eddig az Országos Béket3.n cs, 
érdeklődéssel néztük az ott ki- a TTIT és a vasút politikai rejtett szépségeit is. 
állított tárgyakat. Amit törté- főosztály mozgó atomkiállítá• 

Nem maradt el a festmény nelem órán!kon a tanárnőnk sát, amely egy hónap óta járja 
története és az alkotóművész e'.magyarázott, azt most szinte az országot. A mozgó atomkiál· 
életének rövid ismertetése · lítás novemberben az Alföld valóság� ·.n láttuk. Az e111JtP-

es· a T1·szantu' l  városa1·t J'árta, sem. Gyönyörködve álltunk a t · k 't · te ''ettse·ge·ro"l ta omi u. ura J• -
most a Duna· ntu' lon folytat1·a .,Siralomház" című drámai · k "t k · · "··zerek a nus o ... a a regi ""'"' • u' ti·a· t. Az alábbiakban közöl· erei·ű festmény előtt. Szinte · tnrag · su· ,·sten-Szob muvesz, 'k a - i·u"k, hogy az atomk1'a'll1'tás de-életrekeltek Géza bácsi szavai , · k .. , � le f • • • ro,c es a uwn ges es,esu cember folyamán mikor és hol után az ,,É3'jeli csavargók" el- k 'k Az ó'·- lepegő3'e't oporso • =T tekinthető meg: keseredett, dacos alakjai. idézték fel ezek a leletek és December l-2-án a Győri 

A történelemből már ismer- sdkat segítettek nekünk az Wilhelm Pieck Vagon- és Gép-
tük Hunya.di Lász'ó halálát. egyiptomi 'ku7túra megértésé- gyárban, 3-4-én Veszprémben, 
Itt most két kép: ,,Hunyadi ben. 5-6-án Pápán. 7-8-9-én A Szépművészeti Múzeum 
László búcsú3'a" és „Hunyadi Szombathelyen, 10-1 1-én Za-hatalmas oszlo=ora önkényte- f lk 1 A múzeum megtekintése 

1 2 3 á N ,.... László siratása" ismét e e - uta· n  me·g volt pár· óra' nk az aeg_erszegen. 1 -1 - n a�-lenül is megilletődést vált k i  a tal k á 14-15 é K . • • 
. is csa atunk tette bennünk az igazság an- esti gyors indulásáig. Ezt az amzs n. , - n �posva-belepobol. A m1 k P 

lá ság miatt érzett keserű hara- 'd "t Allatkertbe tóltöttül; rott, 16-1 7-en Dombóváron, 
is ti_sztelet'.el vegy� ámu .�-

ot. 
1 0 az 11 18_-án Komlón. 19-20-21-én 

sal es valliuk be. kicsit szaJ- g el. Pecsett 22-én Bátaszéken 23 
tátva nézelődött a hatalmas Megcsodáltuk a ,.Lilaruhá.s A boldog nap sajnos gyorsar: -24-én' Szekszárdon 25-26-
csarnokban. 

1 
nő" szépségét, a „Majális" 

1 
elrepült, de reméljük, hogy ha 

1
27-én Székesfehérvá�ott és 28 

Közkedvelt Géza bácsink üde, világos, a művészetben szakkörünk jól dolgozik. isko- -29-30-án Sz'�Hnvárosban 
azonbar nem hagyott bennün- forradalmat keltő színeit. Jánk vezetősége és DISZ-szer- lesz az atomkiállítás. 
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SZOCIALISTA VAS�RT 

A műszaki technikai színvonal emelése fejlődésünk biztos alapja 

Vasutas dolgozók a te�hnikai haladásért 
Az iJ)ll1lr és az egész népgaz

;J,a.ság liechnUcai a.lapjának fej
lesztése szocialista építőmun
loán'k kulcskérdése. Pártu'l1lk 
1955. novembe·r 12-i határozata 
7,ehetooé teszi, hogy lépést tart
sunk a vi1iágszerte rohamosan 
f€j!ódő technikai haladás%! és 
egyben azt is, hogy sürgősen 
felszámoljuk iparunk viszony
lagos techmii.kai elmaradottsá
gát. 

A vasutas dolgo:zók lelemé
nyessége, önteve.k,enysége, se
gíti leküzdeni a vasúton is 
érezhető technikai elmara
dottságot, segíti a vasútüzem 
műs2'QJkí színvanalának emelé
sét, javítói.pa;runk korszerűsí
tését. 

Vannak a vasúton is olya
Mk. akík azt áUítjáJk, hogy a 
műszaki fejlesztés megvalósí
tásához hata,lmas anyagi be
feláetés szükséges. Ez csa!k 
,-észben igaz. Akik így gan
dolkoznalk. lemondanak a vas
út technikai ha.ladásáért foly-

t�tott harc egyik éles fegyve
reről: újítóink, ésszerűsítőinJk által teremtett lehetőségek,·ől, 
eszükről és szívükről, amelyek szinte naponta újabb és újabb rejtett tartalékdkat hoznak fel
színre, a technikai bázis kiszélesítését segíti!k elő. 

A termelékenység növelésé
nek - a meglévő vas>úttechmi
kai színvonal me!lett - na
gyan sok a kihasználatlan tnr
taléka. E tartalé'kok kihaszná-

hasrrnállása mellett, újít6i111k és 
ésszerűsitőink segítsége szimte 
felmérhetetlen jelentőségű. 
Azt mondja a magyar közmon
dás, hogy sok kiosi sokra megy. 
A számtalan kisebb-nagyobb 
megtakarítás, üzemünk techni
lkai fejlődését szo!.gáló újítások. 
ésszerúsítésefk évenként mil
liókat jelentenek. Éppen azért 
felkarolásuk, támogatásuk el
engedhetetlen. 

lásával vf_szonyl�� kis lköLtsé- A vasúton is egy·re több aol-gekkel novelhetJuk a munka • • • 1 ho , • ·ít, , l terme];ékenységét csökkent-
gozo _Ja·ru zza UJ asava, _a 

... · , : technikai színvanal emelese-hetJWk a szállitas ö-nköltségét, hez a munkakörülmények ja-ami ne�c,salk dol,gozóim•k jólé-, vításához. a termelékenység te emei�sen;ek, h_a�m a �as�t emeléséhez. Ujítóink példája műszaki feJlesztesehez szú.kse- mutatja hogy a munkához ges ':nyagi eszközök megte- való .:negváltozott viszony, remtesenek is egyik forrása. A saját országban, a nép bolmu:niloaf�gyeDem megszilárdítá- dogulásának elősegítése fogsa, a gépeik jobb kihasználása, laLkoztatja dolgozóink gan
a munlkaerő ésszerű el.osztása, dölatvilágát, ki-ki tehetségé
a munkások, mérnökök, tech- hez és erejéhez mérten 
nikusok szakma.i továbbképzé- igyekszik részt venni a még 
se, az anyag takarélkosabb fel- boLdogabb holnap építésében. 

KOCSH'OBDÍTÓ ZSÁltlOLY 

- Temesi Gyula újítása -

Olyan problémáhcz nyúlt itt 
az újító, amely napról napra 
éget.őbb. Ismeretes, hogy az 
iparvágányokon lé-vő kocsifor
rlító korongok 40-50 évvel ez
előtt készültek. S ma már sok 
helyen nehézségeket okoz a 

111agytengelytávú vasúti kocsik 
!ordítása, különösen közraktá
rak!nál és malmdknál. (Emlé
ikezetes, hogy mennyiben járult 
hozzá az őszi száillitások elején 
a dunaparti teherpályaudvar 
árufon!1)ailmd korlátozásához a 
fordítókorongok kis mérete.) 

Nehezen oldható meg a for
ditókoron,gok nagyobbítása, 
vagy kicserélése. Fokozza a ne
hézséget. hogy a malmoknál 
111.Íncs is mód a kicsm·élésre. 
mert azalatt le ikellene állítani 
az üzemet. 

Valamikor egy-két üzem fog
lalkozott fordítókorongok 
gyártásával, ma nincs ilyen 
üzem az országban. Ezek a kö
rülmények nehézséget okoz
OO!k, zavarják a folyamatos ki
szolgálást. A vasút kis,tengely
távú kocsik kiállítására kény
szerül 

Ereken a bajokon igyekszik 

fordítandó kocsi ero,ik kerék
páirja a fordítókorongon, míg 
a másik a zsámolyon nyer el
he]ye2ést és a kocsi a zsámoly
felöli végének tolásával elfor-

hogy átalakítási munkák ide
ie alatt. az üzem szünetelteté
se né1kül elvégezhetők legye
nt>k a kocsibefordítások. 

Az újítás előnye a költséges 

isegíteni Temesi Gyula elvtárs ditható. Ez a megoldás beválik P.!őállitású és nagyméretű for
(Vasúttervező Intézet) kismé-

1 
ott is. ahol nagyobb fordító- dítókorongokkal szemben az, 

retú fordítózsámolya. A zsá- korongot, az épületek fekvése hogy a zsámoly kevesebb be
moly két lebetonozott ívsinen. miatt nem helvezhetnek el. ruhá7.ással és jóval kevesebb 
a koron.� középPQntja körül 

I 
A kocsifordítózsárnoly alka!- vasanyag felhaswálásávaJ el

két csappal vezetve gördül. A mazása lehetóvé teszi azt is, 11:észíthetfi., 

-.J'iill;eszlett /ordlózsómo/y a csal! rÓf Ó!J.fOK fözód 

TOl,A TTYl' KISZERELO KÉSZÜLÉK 

- Kállai Ferenc újítása -

A 411-es sorozatú mozdo
nyok tolattyújának kiszerelése 
igen körülményes és hosszan
tartó nehéz fizikai munkát 
igényel. ha a nagymérvű olaj
kokszosodástól a tolattyúgyú
rűk besültek. Gyakori a ki
szerelés közbeni tolattyúgyűrű 
törés is. A 411-eseknél a to
lattyút csak hátrafelé lehet ki
szerel.ni a fedelek és egyéb al
katrészek leszerelése után. 

Kállai Ferenc (Hámán Kató 

jet, az elősietés! emeltyűt és a 
tolattyú-vonórudat, hogy a ké
szüléket elhelyezhessük. 

A készülék rajzán 4-es szám
mal jelölt csapos tuskót a to-

fűtőház) újítása szerinti kisze- lattyúrúdra ráhúzva, a to'.aty
relőkészülékkel a tolattyú ki- tyúrúdon lévő csavarmenet
szerelése a hátsó tolattyúfedél nek megfelelő anyával kell 
nyílásán keresztül történik: rögzíteni. A 3-as számmal je
ennek megfelelően le ke'.l sze- !ölt fülescsavart pedig a ke
relni a tolattyúrúd-keresztfe- resztfejvezeték merevítő nyí-

lásában kell rögzíteni. Az így 
elhelyezett szerkezette', a� 
l-es számmal jelölt feszítóar.ya 

forgatásával lt>het a besült. to
lattyút kiszerelm. 

Kállai elvtárs újítása olcsón 
előáliítható selejtes szerkocsi
fékállitó alkatrészekből. A 
készülék alkalmazása jelentős 
munkaidőmegtakarítást is je
lent. 

U.JRENDSZERŰ TENGELYKAP(;SOLO 

- Teczli K. Pál újítása -

Az M. VIII. tfpusú, volt 
HEV-járműveknél iilkalma• 
zott G-jelű légsűrítők a meg
hajtó motorral egy tengely
kapcsolóval vannak összeépít
ve. A tengelykapcsoló Hardy-
tárcsa megoldású. Ez a gya
korlatban nem vált be. Egy
szerűen azért nem. mert a gu
mitárcsa, legjobb esetben is 
csak 6-8 napi, de sokszor már 
4-6 órai üzemeltetés után 

tönkremegy. Hogy miért? Mert 
a gumi tárcsa · igénybevétele a 
légsűrítő meghajtásával c1 

kompresszió ütemben, a du
gattyúnak a holtpontra való 
átmeneténél igen nagy. A mo-
tor egyenletes forgásánál 
ugyanis rezgés keletkezik. 
amely a gumitárcsa önrezgés 
számával rezonanciában van 
és a gumit szakadásig il!én.v
be veszi. 

Ez a körülmény a forgalom 
szempontjából hátrányos, mert 
a légsűrítő hibája miatt a jár
művet le kell cserélni, ami 
legtöb.bször vonatkésést okoz. 
Nem is szólva arról, hogy a 
Hardy-tárcsák beszerzése nf'
hézségekbe ütközik. 

Teczli K. Pál (Cinkotai Vil· 
lamos üzemfőnökség) újítása 
ezt a problémát oldja meg. A7 
újítása szerinti tengelykapcso
lóhoz már nem kell gumi (Har-

, dy-tárcsa), csupán a belső tár
csa négy csapjára ke!l egy-egy 

féktömlő darab. Erre a célra 
I 

csa közötti fémes érintkezést 
kitűnően használható a selej- kiküszöböli. 
tes légtömlő is, amely a belső Teczli elvtárs újítása a for,. 
tárcsa csapjai és a külső tár- galom biztonságát fokozza, 

-+· 
1 

.G· lELÜ LEflSÜRtTÖ 
TENGELY KAPCSOLÓ 

megfelelő méretre le'll'á.gott lég-
_:_____;;, ___ _...,... ___ �---

A Bereznai-f éle felépítményi mérőkocsi 
Bel'eznai Oszkár Kossuth-di-

, Ez a görgő érintkezik a si,n- diagrammal jelöljék a kocsi• 
jas MAV főtanácsOs már ed- fej belső oldalával. szekirény rugózásából eredő 
dig is számos találmáonyával, 

1 
A tapogatókról külön,böző billenést. illetve függőleges el

újításával segítette vasútullJk mechanikai áttételek: acéldJJ.:�- mozdulást. 
műszaki fejlesztését. Évtiz,e- tok vezetnek a kocsi belseie- Rendkívül érdekes az ívek
des vasúti munkája alatt 86 ben elhelyezett mérőfülkébe. ben előforduló túlemelés mé
újítást. találmányt valósított A mérőfülke legfontosabb mű- rése. Erre a célra a külföldi 
me". A nyolcvanhatodik ta- szere a mérőasztal. Ide vezet- mérökocsikban egy elméleti 
lán� Je<>jelentősebb állomása nek a mérőalvázról az összes horizontot előállító giroszkó
gazdag, e alkotó életpályájának. áttételek. A különböző áttéte- pot alkalmaznak. Ehhez az el• 
mkészült a MAV felépítmé- lek fogaslrnrékrendszer segít- méleti horizonthoz viszonyít• 
nyi mérőkocsija. amely töké- ségével különböző karokat ják az ívekben előforduló túl
letes technikai felsze:elésével mozgatnak. melyek végén cső- emelések mértékét. A világon 
a legkorszerűbb mérőkocsik toll van elhelyezve. Minden első ízben Bereznr1i Oszkár ol
közé tartozik a világon. kar teljesen önállóan végzi dotta meg a túlemelések mate• 

Hogyan működik a mérőko- Ir:unká�át és a cs�tollak moz- matikai alapon való mérését. 
csi? Ismeretes, hogy a pálya go papirhenge·re Jelzik a dia- Erre a célra különleges be
vizsgálata a vasúton lelkiis- grammolj:at. . rendezést sze!"kesztett, amely• 
meretes gondo-5ságal történik, Melyek a legfonto_�abb dia- nek lelke. az integráf segítsé• 
mert a jó pálya a forgalom gr'.'-1"1:no_k, arrJelyekből _aztá� a gével a matematikai alapokon 

gyors és biztonságos lebonyo- mernoko� meg�Jap:th�tiak, működő mechanikai műszerek 
lításának legfőbb előfeltétele. hogy a l;álya mel)'.l'k r�;"'n rru a pálya diagrammján pontos 
A pályamesterek, vonal őrök a teendo? f':-Z �gy1k. d1abramm képet festenek a túlemelésröl. 
legfontosabb feladata. hogy P?nt� ko".��� a P'.1lya nyom- A felépítményi mérőkocsi 
felderítsék a pálya rejtett hi- !av�ibait._ Kül�n diag,:arnmok 

már több mint 1600 kilomé-
báit és jól karbantartsák a !elzik a ,i.ob� es � sms�á�ak 

d 'aikr bízott vonalsza- 1rányhrba1t es az 1rány-hlbak- tert tett me.E( azota, hogy a 
�on l a ból származó különbségeket. 

!
Landler Jenő Járómiíjavító dol-aszt. 

, f !épít- Más diagrammok a pályábal!l gozói elkészítették. A műsz� 
�hhez :'- �

k
�ah

hoz
k�pe

e
st ed lévő süpped�ket, valamint a rek pontosságáért. a feléoitmé

menyi mero ocs1 oz ·e 
dig csak kezdetleges eszközök 
álltak rendelkezésre. Vannal, 
olyan pályahibák. mint pél
dául a vaksüppedések, melye
ket szabad szemmel felderíteni 
nem lehet. hanem csak danzo
méterek elhelyezésével vonat 
áthaladása esetén lehet feltá,r
ni. A felépítményi mérőkocsi 
egycsapásra megold minden 
hibafeltárási, pályavizsgálati 
problémát. A kocsi alatt elhe
lyezett mérőalváz tapogatói 
kérlelhetetlenül leleplezik a 
pálya összes hibáit, beleértve 
a vaksüppedéseket. irányhibá
kat, nyomtávhrbákat, sínván
dorlásokat és a különböző tor
zulásokat. 

A sfntaPQgatók a mérőalváz
ra vannak szerelve. Az alvá
zat egy villamo&motor segítsé
gével percek alatt leereszlhe
tik a vágányra a mérések 
megkezdésekor. A tapogatók 
15 mm-re nyúlnak le a sínfeí 
felső jál·ósíkia alá s csak kö
zépen érintkeznek vele. Ez 
azért szükséges� hogy az ívek
ben \3 csak előre meghatáro
zott helyen tapogassák a sínt. 
mivel az ívek sugarát és az 
irányhibákat húrméréssel ál
lapítják meg és rendkívül fon
tos a húr hosszának. azaz a ta
pogatók helyzetének ismerete. 
A tapogatók ú!?Y vannak meg
szerkesztve, hoa-v még 150 mé
ter sugarú ívben is csal, közé
pen érintkezzenek a sínnel. A 
taoogatók közeoén egy .!!o
lvósc<sariáqvba ágvazott üve1;
kPménv,·P Pd7ett 33 mm átmé
rőjű acélgörgő van elhelvezve. 

:;;::-

jl.::rioedések különbségét mu- nYi mérőkoesi gondos elkészí
tatják. A diagrammok tized, téséért köszönet illeti Kö-rmö
század mm-re PQntosak. Ezt czi Vilmos csoportvezetőt, Bán
úgy érték el, hogy a 30 ktn hídi Ottó, Borka István eszter-

. gályosokM és Batter Ottó mú-sebesseggel haladó mérőkocsi szerészt, de mindenekelőtt ter-szekrénvét teljesen függetlení- mészetesen Bereznai Oszkáré, 
tették a mérőalváz munkáiá- a talentumos feltalálóé a f� 
tól. Ez azért szükséges. l;ogy érdem. 
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A M ű  A N YA G O  K R Ó  L A. S.zovietunió egyetemein végzett 
magyar vasúti mérnökök ankétia Írta : Harmati Sándor, a MÁV Anyage//6tási Igazgatóság vezetője 

Tudósok, lkutatómérnőkők, 
tech'11li!k,uso<k százai fáradoznak 
haz.ánü!Jban azon, hogy a küilföl
dön valutáért vásárolt anyago
kat mielőbb olcsóbb és jobb 
hazai anyagokkal he!l,yettEfilt
sék. Eze!kin.ek a ilru tatároknak 
rendkíVÜII nagy népgazdasági 
jelentőségük Va\ll. 

Elhihez a munlkához adott se
f!Ílséget a Német Demok:ratiku.s 
Köztársaságnak a nyáron Bu
dapesten rendezett műany,a,g
lkiáilfuí tása is. 

* 
A műanyagok gyártása vi-

)ígszerte rnhamosa:n fejlődik. 
Míg 50 évvel ezelőtt a vi
lág műanyagtermelése 
mindössze évi 2000 kilo
gramm volt, addig 1954-
ben már 2 500 OOO kilo
gramm műanyagot gyár-

tottak. 
Ha figyelembe vesszük, hogy a 
műanyagok fajsúlya kicsi, tér
fogatuk pedig viswnyJ.ag nagy. 
megáll,apíthatjuk, hogy a mű
anyaggyártás térfogatban fe
lülmúlta a réz, ólom, cink. alu
mínium együttes termelésér.ek 
térfogatát. (Műanyag 2 miJLió 
köbméter, szinesfém 1,7 mi!Jió 
köbméter.) 

Az egyes országok műanyag_ 
fogyasztása ipari fejlettségük
től függően erősen eltérő. 1954-
ben az egy főre eső műanyagfo
,g:yasztás az Egyesült Aillarnolk
ban 8, a Német Demokratiilms 
Köztársaságlban 4, Franciaor
száJljban 1,5. Ausztriában pedig 
1,4 k.i.!Qgramm vo1t. 

A múa.nyagokat még -mosta
,nába,n is számtalam. esetben 
heryte!enül pótanyagolknak 
t,artják és a háború alatt hasz
nált műany,a,gok ,silány minií-
iségére gondo1va, nem tudják 
!reálisan mérni a jelentőségét. 
A mostanálban gyártott mű
alntyagok lll.agy részénelk olyan 
!kiváló tulajdonságai varnnaik, 
mint az eddi,g használlt szerke
zeti anyiagoknak. 

A műany,a,9;01kat alaptulaj
donságuk, a hővel &2.embeni 
viselkedésük szeri'llt hőre ke
ményedő és hőre !Xí,gyu.ló mű
a!Ilyagok csoportjára osztjuk. 
.Elő.bbieket hő és nyomás segít
s�ével sajtolással alakítják 
többé meg]_ágyíthatatlan tár
�- A hőre lágyuló mű
anyagok felmelegedve ismét 
meglJágyulnak. 

A követkew"l<!be!n, anélkül, 
l:ioJW teljességre törekednénk, 
tájékoztatást klívánunk adni 
azoikról a műainyagolkn:ól, ame
lyek a köZileikedés egy-egy te
rületén felhas2Jilállihatók. 

Szinesfémek helyettesítése 
műanyagokkal 

ml a műalllya,grbé'Jl lkészü1t sze
lencéllret. 

A színesfémelk le�na,gyoblb 
részét ma is csapá,gy,készi tésre 
hasznáilják, ezért fellbecsülhe
tetlen az a segíu;ég, amit ezen 
a területen a műanyagok be
veretése jelent. A műanyagok 
rossz hővezetok, ezér,t a csap
ágyak méretezésénél erre külö
nös tekintettel kell lel1!rui, iillet
ve gondoskodni ke11 a keletlce
rett hő ellvezetéséről. 

De nemcsak a crt3Jpágyak.nál 
thelyettesiti!k a szinesfémellret 
műanyagoklkal. Eredmér>.nyel 
alkalmazzák a textil-bakelitből 
!készült esztergapad-orsóa'nyá
lk.at száfütószalag-e1emek�t, 
cstga- és fogaskerekeket stb. 
Színesfémek helyettesít.ésére 
más műany,agfajtákat is al.1<al
ma2Jnak eredményesen. Azan
ba,n fügyelemmel kell lenni ar
ra. hogy a PVC és a poJ;istirol 
60 fokig, a poliamidolc 120 fo
kig. a hőre keményedő mű
gyanták, töltőanyaguktól füg
gően 1 00 fokig, vagy kevéssel 
e fölötti hőmérsékleten hasz
nálhatók. 

Műanyagok 
o készUlékgyártásban 

és a korrózióvédelemben 
A ikor:roz.ióvédelemben nagy 

szerepük van a kiváló ve,gy
szerállóságú. hőre lágyu1ó mű
a,nyagoknak, ezek ,közül is a 
PVC-<nek. A tiszúa PVC vízben 
nem oldódik, íztelen, szagtalan 
fehér por. Ebből készülnek 
melegen, nyomás alatt a ke
mény PVC-tárgyak, lemez!c,k, 
rudak. A lágy PVC lágyítók 
hozzáadásával készül. 

A kemény PVC néhány jel-
lem2.ő adata: 

1. fajswya 1,35-1,4; 
2. 50 fokig használható; 
3. hőtágulása 80Xl0-6 
4. me]Jegvezető képessége 

3,8-4,10-4; 
kal_ 

cm . mp . C0 

5. egészségre ártalmatlan; 
6. íztelen és szagtala,n, 

Különös előnye, hogy forgácso
lással megmunkálható, he
geszthető és ragasztható. Fel
használási lehetőség.e igen sok
oldalú. Alkalmaztak már pél
dául savak szállításá,·a 2 méter 
átmérőjű, PVC-ből készült cső
vezetéket. A 9-11 méter ma
ga SOe (kéndioxid) mosótor

Egy járművet lkixzedebbről 
sz.emügyre véve, meglepő, hogy 
mennyi alkatrész, szerelófalak, 
s�ppl.á,m!)8!k, villlanólámpák, 
vízthűitófejek és sapkák, ablak
keretek. tömítések és aMtétek, 
hamutartók, fQga,ntyúk stb. 
készüllnelk műanyagból. Legna
gyobb részüknek aminop!aszt 
vagy fenop!aszt (pé!ldául plasz
tadur 31, vagy Schnitzel 71 isaj
to1ópor) az anyaga. Használnak 
rét�t anyagokat, mint a 
plasztate:ut, plasztafort, vala
mint a rétegelt falemezeket. A 
sz,nes tárigyak plasztu.rál Didi, 
Meladur, Piadurol, MelokoLL, 
prés.porok. erzyvek. és lalkik
gy anták felh,a;s,z,náilásával ké
szülnek. Az a,klk!umu!Játorolk 
ceilláiJt, iiráJnyjel.zőklet: PVC-ből 
és polistoróból 'készítilk. A vas
úti hűtőkocsikat Piaterm...ieme
zeldke! sztgeteliik. A külöll!böző 
szintetikus szálakból (poüa
mid, Cord-selye:m, Vinal'it, Pé
Cé, Wolbry!on) a vasúti s:ze
mélyikocsi,k csorna!lhálóit ké
szíti!k. Meg kell emlékezni a 
már közisme.rtt szi!i'kon kemö
anyaE1C'Jkról, valamint a kivá
lóan kopásálló epoxi,d és poU
észter zyanrtákról is. 

A tetszetős, könm,yű és éghe
tetlen műanyagok rendikívül 
font068k a hajóépítő és javitó
i 1>ar számára. Legelterjedteb
ben kahi:nok, folywé!k vá1asz
tófalainak készítésére használ
ják. Erre a célra üve,_aszövet
tel rétegelt krezolgyantát hasz
nálnak. Megoldatlan mé.g a 
padllúk műanyagból készítése. 
amivel külörnöEen a fedélzetek 
padlóina•k lecserélésével, je
lenté" holt súlyt és faanyagot 
lehetne megtakarítani. Ezenkí
vül Ekacellből bútorokit. men
tőöYeket, ús.zómellényeket ké
szítenek. 

A hajótüzek 70 százalékát a 
hajókon lévő textilholrnik 
okozzák. Ez a szám is mutatja, 
hozy milyen jelentős sze11ep 
vár a nehezen gyulladó Pé-Cé 
szál,mkra, poloiamidoki·a és mű
anya)tszövetekre. Szakítószi
!árdsá<(Uk három.szorosa. ko
pásálliá/;águk, idői ár ásállósá
guk sokszorosa a haS21llálatos 
textilnernúknelk. 

(Folytatjuk) 

A vasúti főosztály értekel'r 
letre hívta meg azokat a fia
tal ménnököket, akik a Szov
jetunióban ösztöndíjjal végez
ték egyetemi tanulmányai,kat. 
Az értekezleten résztvett Csa
nádi György elvtárs. az Allam
vasutak vezérigazgatója, Ta
kács Jánoo elvtárs. az MDP 
Kfü,ponti Vezetősége ipari és 
közlekedési osztályának képVi
seletében. Gáspár Sándor elv
társ. a Vasutas Dolgozók Szak
szervezetének elnöke. Németh 
József és Kamuti Jenő elv
társ vezérigazgató-helyettesek, 
valamiillt a szakosztályok ve
zetői. 

Csanádi elvtá:rs megnyitó. 
szavaiban utalt arra. hogy a 
Szovjetunióban végzett fiatal 
mé1mökök már minte,gy más
fél éve különböző gyakorlati 
beo,sztásokiban dolgoznak a 
vasútnál. Az értekezlet célja, 
hogy feltárják eddigi tapaszta
lataikat. mondják el a vasút 
vezetőinek, milyen segítséget 
kétmek mUJnkájukhoz. 

Az első felszólaló Nagy 
József, az I/1 szakosztály terv
gazdasági ménnöke e!mO'!ldta, 
hogy az első magyar ösztöndí
jasok ,között végezte el a 
mosz,kvai vasútgazdasá� egye
temet. 1953 óta dolgozik a vas
útnál, hosszú időt töltött sa
ját kére�mére a külszolgá!a
tolmál, hogy a le�kiválóbb 
szovjet vasúti gazdasági szak
emberektől. tudósoktól kapott 
elméleti tudását gyakorlatival 
is kiegészítse. Arra kérte a 
vasút vezetőit : ÚITT/ irá.nyítsák 
a fiatal műszaki értelmiséget, 
hogy minél jobban hasznosíta
ni tudjá'k mu.n kalendületülvet, 
tudásukat. hozzájárulhassanak 
a vasút műszaki fejlesztésé
hez. 

Szélesebbkörű 

tapasztalatcserét ! 
SzöLlősi János, a Budapesti 

Magasépítéri Főnökség mérnö
ke a dnyepropetrovszki e,.,"Ye
temen szerezte magasépí
tési szakmérnöki képesítését. 
Azzal a kérdéssel fordult az 
értekezlethez, szükség van-e 
a va5úti szakvizsgák letételé
re annak a mérnöknek, aki 

szakegyetemen vég2.ett, ahol 
rniinden tantárgy a vasútüzem
hez kapcsolódott. (A kérdést 
egyébként a felszólalók közül 

sokan megismételték.) 
Aradi Páli, Budapest-Nyu

gati pályaudvaron do1gozó 
mérnökgazdász azt tette ,sz,6-
vá, hogy hiányos a vasútnál a 
tapasztalatcseremoz,galom. Mi
óta hazajöttek a Szovjetunió
ból, még nem volt alkalmuk 
elmondani a nagyobb nyilvá
nQSl;:ág előtt, mit láttak, ta
nultak odakint, hogyan akarják 
hasznosítani tudásukat a vas
úton. A 'llovemberi párthatá
rozat kötelez.s erővel írja elő 
a tapasztail.atcseremo2;galom 
fellendítését s ők akkor tud
nak leuiobban eljárni a hatá
rozat szellemében, ha gyakran 
folytathatnak tapasZ>talatcse
rét régi vasúti sZaJkemberek
kel Kovács László az l/5 szak
osztályon gvakorlatot folytató 
tervgazdászmérnök is hasonló 
értelemben szólalt fel és rá
mutatott: a Szovjetunióban 
azt tanulták. hocy miondig azt 
nézzék, mi válik hasznára a 
népeazdaságnak. 

Csamangó Henrik elvtárs, 
az I/5 szakosztály vezetője ar
ról beszélt, ho,,"Y a kereskedel
mi szakszolgálathoz gyakor
latra beosztott fiatal mérnö
köket konkrét feladato�kal 
bízzák meg, legutóbb például 
a rakodásgépesítés jobb ki
használásáról dolgoztak ki ta
nulmányt. 

Tóth István, a debreceni 
fútőház,ba beosztott mém.ök 
kifejtette, hogy véleménye 
szerint a Szovjetunióban foly
tatott tanulmányaik idején 
jobban tapasztalták a vasút 
felsőbb vezetőinek gondosko
dását, segits�ét. mint amióta 
elfoglalták helyüket a gyak01� 
lati munkában. 

Több más felszólalás után 
Gáspár Sándor elvtárs fordult 
a fiatal mémökökhöz. Elis
merte: a szakvezetés mellett 
a mozgalmi szervek. a szak
szervezet hilbá1a is. hogy 111em 
seeítette elő a fiatal mérnö
kök tapasztalatcseréjét, nem 
kereste velük a szorosabb 
kapcsolatot. nem kérte segít-

ségüket a munkaverseny fej• 
leszt.éséhez. De a mu!asztáa 
kétoldalú, mert a fiatal mér
nökök sem közeledtek a sza,k
szervezethez. Ezt a távolsá
got mielőbb át kell hidaLni 

A vasúti technika 
állandó fejlesztése 

Takács János elvtárs szólt 
ezután a fiatal mérnökökhöz. 
Kérte, hQgy az értekezleten ta
pasztalt őszinteségüket, bátor 
probléma-feltárásukat a 10-
vőbe-n is őrizzék meg, még ak
kor is. és főleg akkor, ha a 
bürororácia failai'ba ütközmek, 
Az oktatási SIZakosztály ffiUIJ'l,o 
kájáról szólva kifogásolta, 
hogy még n.em készült el az 
új szakoktatási szabályzat. Al
tailában a fiatal műszaki értel
mdség képzésére olyan oktatá• 
si formát kell kidolgozn1. 
amely a legcélravezetőbb. A 
vasút vezetőinek a legnagyobb 
felelősséget kell érezniök a 
fiatal műszaki ért.elmiségért, a 
szovjet és a magyar egyete
meken vég.zettekért egyaránt, 
mert a vasút jövője a fiatal 
műszaki k,áderek kezébe van 
letéve. 

Az elhangzott fe1szólalások
ra Csanádi György elvtárs vá• 
laszolt. Kifejtette, hogy a 
me,i?Jbeszélés hasznos volt, mert 
sok problémát ismertek meg a 
vasút vezetői. Rámutatott, 
hogy a vasúti szakvizsgák le
tétele a vasút egészének meg
ismerését jelenti, tehát feltét
lenül szükséges. A fiatal mér• 
nőkök műszaki elméleti tudá
sára avakorlati tudás épüljön. 
Ez a gyakorlat érvényesül a 
műszaki káderek képzésénél a 
Szovjetunióban is. A v86Úti 
mérnöknek a vasút minden 
ágazatát meg kell ismernie, 
ha látókörét szélesíteni akar
ia. mert például egy magas
építéS'i mérnök hogyan tervez
het fűtőházat. ha :nem tudja, 
mHyeri munka folyik a fűtő
házakban. Végezetül a vasúti 
technika állandó fejlesztésére 
kérte a fiat'll m1iszflki értelmi
séget, majd az értekezletre 
meuhívott n,é•·nökö1< l'Z e<!ves 
szakosztályok vez,;,tőive! foly
tattak mevbeszélést. 

Így dolgozik a budapesti igazgatóság műszaki tanácsa 
nyo:kiban savá,!Jó téglával kö- A párt Köz.ponti Vezetősé- igazgató megibízásából össze- nyesebben csökkentő síktola- Vá,li!alatnál már készítik egy rülfalaZV'a 90 Celsius fok hó- gélnek és a Mi:nisztertaruicsna,k fog,ja ennek a szervnek az tási módokat. pályaudvar modelljét teljes mérsékleten is .iól hasmá!IJha- az ipar dol,gozóihoz intézett ügyeit. A brigád első dol,ga volt. vágányhálózattal, iparvágá

k tók a PVC-bélések. Építettek levele nyomán augusztusban - Augusztus 8-án alakult hogy tapasztalatcserére Szom- nyokkal, csonk.ákkal, rajtu 22 méter magas. 650 kőbméte- minden igazgatóságon mt'lsza- meg a tanács 23 tae-gal. az bathelyre utazott, ahol a vas- vasúti kocsik kicsinyített m:.; res PVC bélésű nibrogénoxidos ki tanács alakult, hogy a ma- i�gatóság vezetője, helyette- úti Tudományos Kutató Inté- sával. A modellen különbö , tornyokat is. ga területén kezdeményezze a se, az osztályvezetők, a fő-
zet tanulmányai alapján kidol- tolatási feladatokat lehet „ja-A felületvédelemben elter- legfontosabb műszaki fejlesz- könyvelő, a műszaki csoportok gozták a több elegycsoportú téikszerűen" megoldani. Péljedten alkalmazzák a lágy és t.ési feladatok kitűzését, i!rá- vezetői, a TBKE, az egyik pá-
vonatok összeállítási mód6Ze- dául : hogyan lehet elrendez-Ma már a termelés növek� ,kemény PVC burkolatokat. nyítsa azok megoldását és el- lyafenntartási főnökség és né- reit. A bri,gád a kutatóintézet ni 30 kocsit minél kevesebb dé;e ellenére is számomunJ Acé'l-. beton-, fafelületek egy- 1enőriz7,e v�rehajtásukat. hány kiváló dolgozó részvéte- munkatársaival is megbeszé- lökéssel tizenöt felé, vaev pelkeJ.1 azzal. ho,gy a vi1á.g szíJn.es- srerűen bu1•Jcollllatók, ha súri- Egyidejűleg a II .. IV., V. asz- lével. Az első ülésen elhatá- lést folytatott. fgy készült el dig úgy, hogy a kocsik tizenöt fémeklkel szűkösen lesz ellát- tett levegő,s swrópisztolyból tályon műszaki bizottság ala- rozták, hogy havonta, vagy a a tanács novemberi, második elegycsoportban legyenek. de va. Fokozottan jelentkezik �z PVC-oldatta'l szórják be. Kiter- kult, hogy a tanács i.rányítá- szükséghez képest sűrűbben ülése után 14 000 példányban egymás után. Egyelőre ké

1
t a nehézség közlekedésünk es jedten alk,a,lmazzák a PVC- sával végrehajtsa és v� összeülnek és megtárgyallnak az a kiadvány, amely a több ilyen „játék" készül két ku -lkövlekedési javítóiparunk szí- csöveket az ivóvíz vezetékháló- hajtassa a műsza•lm fejlesz- eey-egy megoldásra váró mű- elegycsoportú vonatolk összeál- túrház részére kipróbálás vé=fém ellátásában. A nehéz- zatokbaJn. A PVC csővezetéke:;< tést, irányítsa a külszolgálat szaki feladatot, kidolgozzák lítási módszereinek részletes gett. Ha jónak bizonyul. minségek csőklkentése, il'letve ki- 50 fok alatt mindenfajta víz és műszaki komerenciátt és a vagy kidolgoztatják a megol- leírását ta-rtailmazza az összes den kultúrterrnet ellátnak lküszöböl.ése érdekében fokoz- sóoldat vezetésére alkalmasak. termelési értekezleteken f�ve- dás módjait. lehetséges kombinációkban. A ilyen modellel. nUllllk kell a műanyagok szer- A PVC után.klórozásával nye- tődő olyain. kérdésekben. ame- füzetalaikú kiadványt a for- Legközelebb - mé!! ebben lb.'"ezeti amwagként via,J,ó feilhasz- ri-k az utáin.k!lórozott PVC-t. !yek.re helyi!leg nem talá1na:k Kiadvány a korszerű ga,lmi és a vontatási tolató sze- a hónapban - az állomások nálását. " amelycből Pé-Cé Faser né- megoldást, segítsen. sík.tolatás oktatására mélyzet va,lamennyi tagja salaktól való mentesítéséne'k A célnak megfelelő mu-

ven sav- ,_ lu'.uállo' textilne-f lh ' las' a'val = " m0�kapJ·a tanulmányozás vé- prob!.émá1"át tár.=alia meg a anyag e aszna 
- enek A tanács szervezete Elsőnek októberben a UJkés- ,,.,, "' számtalan esetben a szi- mú,ket késztt · 

sorozatos tola,tás módszereinek gett. A füzetiben leírt elegy- tanács. a következő hónapok-nesfémeknél olcsóbb, tar- Műanyagok a és munkája tökél,etes kifejlesztését tűzték összeállítási változatokat szak- ban pediE( az állomási tartalék-tós bb b 'l t' ta'r,uva b mai oktatáson is tainítják és ne'pe'· szerellési rend1"ének tö-
a aszna a 1 .,, - iár•n(iépítés en Hogunn do',.,,,.,k az igazga- napirendre. Az előterjesztett � "' kat, géprészeket, stb. ké- u- ""v�, , b b' lt bizonyos idő elteltével számon- kéletesítéséról. a tartJa!ekok Szl'tenek. Év'izedek óta ismet't mű- tósági műszaki_ tamá_ 'cs, mi,yern anyag azon an nem 1zonyu 

ké
,,_
"
k a dol.no

z.ó
któl. " • - ltak • k" oblémálckal foglal- elegendőnek a kérdés megtár- " teljesítményénelk mérésere Pe''d,a" •"' egyes ge·-•�"e'l 10 OOO anyag jármualkatreszek vo · musza i pr , . 

k ,._ , , ·, �, """"' k 'k ·ké t '--folyasolJa te- gyalásához. a tanács erre bri-
E k 1 •'•t 'k �zolgáló műszere veszerzese-.. .., 

··1 t Lg lati agMnaJk mu- gádot alakított, hogy az do - ről, a guritóvagányok terhelé• 
-20 OOO perce"·'·e'nt1· fordulatú a járművek fékbet.étjei és ten- ozt , mt n_ � ,  • • 

1 gy omo y Ja e 

1
. , , te"•"ely csapagy'. azását poliamid gelykapcso1ó tálrcsái. Azóta a 

I 
ru e e SZ;J. '!' , 

· gozza fel az ""ó.-" proble'ma- ' 
• ..., 

k - · S2'!Lk. fe1lődését milyen ered- -,.,� Mas' ,·k �agyon ünyes. életre- sí szakaszainak megálktpítása-(nylon) anyaggal oldottá!k meg felhasznált anyago szarna Je- , i , • . " 
síktol t

, " "" lentősen megnőtt s ma máJr a menyeket ert el eddigr E�el kört és valamennyi a a- való ötlet megvalósítását is ró! és sok más fontos műsza� sikeresen. amelyet eddig bronz, 
ho"t•e lá=n•lo' e's hőre keménye- a kérdéssel fordultunk Toth_ si módszer előnyei,nek. hátrá-

tá !das va,giy edzettacél csapágyperse- ~ -

1 

á; tá h b dapesti nyainak ftzyelembevételével elhatá.-ozta a tanács a korsze-
, 

kérdésről ha r?z a n:ie�o. lyek:kel ágyaztak. Ugya111csak dő műanya,golk mellett a kü- J nos �lv

á 
1�

el

oz'ti8 u
zetőjé hatáTozza me,g a kocsitartóz- rű síktolatás begyakoroltatása és a végrehaitás módJabnak �ik.errel haszn,áltá!k fel a gőz- Iörnböz.ő műgumifé1eségek.et is igazgatos g 7e -� v� , -- , • , · • - érdekében. A Játékkészítő megáUapításával. 

� , 
,, � ,,. , ei használ 'álk hez, aki a tanacs élen állo fo- kodas, egy,seg1dot legeredme-mozdony vezer1o b ..... r _ndezes - J • 
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-,�·--���E R V Ű NK F E LA D ATA IB Ó L  

1956-ban öSszesen 440 kilométer sint _
cserélne!' 

ki, szemben az 1955. évi �00 �i!ometerrel, es 
az 1954. évi 182 kilometerre!. 

Több mint 30 százalé!kkal növeljük az ön
működő térközbizto.sító berPndezéssel ellátott 

fóv01U1.!ak hosszát, 

1 a□uo□□□□□□□□a 
.. ...  .. .. 

A gördülőanyag-állományt 85 új 
kocsival éts 1150 új teherkocsival 

személu
növeljük. 

55 új gőzmozdonyt, 20 D;esel-mozdonyt éa 
5 új villanymozdonyt helyezünk üzembe, 
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Ú J  E R Ő F O R R Á S O K B Ó L  M E R Í T V E  
Vége/elé közelednek a szak

szervezeti választások. Az 
újonnan választott, megerősí
tett üzemi bizottságok a leg
több helyen már újult erővel 
munkához láttak. Sok új erő
forrás nyílt meg ugyanis az 
üzemi bizottságok előtt s ahol 
okosan merítenek ezekből a 

forrásokból. ott már rövid idő 
alatt is eredményekről lehet 
beszélni. 

Az újjáválasztott üzemi bi
zottság Budapest-Keleti fútő
házná.l is ezekből a források
ból merített, mikor megkezd
te munkáját. De melyek is 
ezek a források? 

- Természetesen azok a bí
rálatok, tanácsok, ja,v�latdk, 
amelyeket doloozói-nktól kap
tunk a veutőségváiLasztó tag
gyiiil.ésen - mondja Kiss La
jos elvtárs, űB-elnö'k. 

- Nézzünk csak néhány 
ilyen. forrást . . .  

- Akkor - nem szerényte
lenségből -, de magammal 
kezdeném. Lukácsi elvtárs azt 
mondta, hogy „az ÜB-eDnöl: 
idejét adminisztrációs munká
val töiti, keveset jár az üum
ben, a dolgozók között." I?;az, 
az adminisztrációs munka 
egyáltalán nem mutat csök
kenő tendenciát, de ha törik, 
ha szakad, gyakrabban fog
nak látni a fűtőházbam, a mű
helyben. Már a választás utá
ni napokban végigjártam a 
munkahelyeket, beszéltem a 
műhelybizottságok tagja,ivaJ, 
a dolgozóloka.l. 

Élénkülő élet, ·új tervek 
Bírálatot kapol t a vezető

ségválasztáson a pártszerve
zet is. A pártszervezet azóta 
foglalkozott az üzemi biz.ott
ságban dolgozó kommunisták
kal, ugyanakkor Ő�i elvtárs, 
a párt-végrehajtóbizottság tag
ja gondosan tanulmányoz
za a szakszervezet sdk
rétü munkáját, szervezeti fel
építését, résztvett az üzemi 
bizottság első megbeszélésén 
(elhatározta, hogy egyről sem 
fog hiányozni), hogy - párt
megbizatásának megfelelően 
- sokkal több segítséget tud
jon nyújtani az új munkát 
'.kezdő üzemi bizottságnak. 

Lőrincz elvtársnak, a párt
végrehajtóbizoltsá,g titkárának 
javaslata alapján a pártbizott
ság a jövőben i:endszeresen 

kezdeti munkához az új üzemi bizottság 
beszámoltatja az üzemi bizott
ságot egy-egy feladat végre
hajtásáról. 

Megélénkült az élet a re
szortbizottságoknál is. Az OB 
vezetőségének tagjai eroo, a.k
tív bizottságokat akarnak lét
rehozni. Ocsovai elvtárs, a 
bé,,bizottság elnöke ú.i tagok
kal _  kiegészíti a bizottságot. 
Vtzi elvtárs, a szakaktatási és 
műszaki propagandatanács el
nöke munkatervet dolgoz ki a 
dolgozók szakmai és műszaki 
képzésének növelésére, ugyan
akkor egy-egy bevált munka
módszerről ankétokat szervez. 

Miért szükséges 
a rendszeres oktatás ? 

oktatás tárgya, milyen témáról sághoz kellett fordulnom, vagy �vánma.k előadást hallani. pedig a párts�vezettől kér-
Az olctatás kérdése élénken tem segítséget. Persze, tudom, 

fogl:a!koztatja az üzemi bizott- hogy a pártszervezet és az ÜB 
sá.g régi és új tagjait egyaránt. segítségére mindig szűkségem 
A régiek saját ta;pasztalatai'k- lesz, akármilyen „öreg'' bizal
ból győződhettek meg an'Ól, mi leszek is; de úgy gondolom, 
hogy a tanulás, a szélesebb Iá- az ő mU!llkájukat is tehennen
tókör könnyíti meg leginkább tesíteném. ha a kisebb űgyek
a munkát, teszi simábbá a ben nem szorulnék a támoga
problémá'k megoldásának út- tásukra. Erre pedig rendsze
iát. '.És mit mondanak az újak? res képzéssel. oktatással tu-

- Bizony nem látom még dak csak szert tenni. 
tisztán, mi is lesz a feladatom, A szakszervezeti aktívák kímunkaköröm, mit tehetek vánságára bizonyára felfigyelazért, hogy továbbra is lkiérde- illek majd, de az üzemi biZ-Ottmeljem dolgozótársaim bizal- ságnak addig sem szabad irámát - így töpreng TaJtá.r elv- nyitás nélkül hagynia a szaktárs, a műhelyi dolgozók mű- szervezeti apparátust. Hiba, helybizottságának termelési 
felelőse. hogy az új bizalmiak, aktívák 

Nemsokára felszögezik az Szavaiból kimondatlanul 
Illem látják feladata�kat. ta-

utazószemélyzet va·rakozo' he- ér 
nácstalanull. állnak Az úi ÜB is ződik. hogy mennyivel legelső teendője lett voJ.na, lyiségében a „Kérdezz - fe- könnyebben tudná betölteni hogy megbeszélésre hívja öszlelek" ládát, amelyet Korpo- funkcióját, ha rendszeres út-

nai elvtársnak, az utazo·sze-
. sze a bizalmiakat, a műhelybi-

mutataSt kapna. De Bafassi zottságok tagjait s ezen tájé-
mélyzet műhelybizottsál'(i el- elvtá1·s. akit most elsőízben vá.. koztatta volna óket a lk.ezdeti nőkének javaslatára rendsze- lasztottak meg bizalm�nak, feladatokról. Fontos. hogy az resítenek. U.i módszer alapján szavaikkal is kifejezést ad en- új üzemi bizottság már műkö
kívánja a mühelybizottság nek a kívánságnak:  dése első percétől bevonja, a 
megszervezni a bizalmiak ok- - Megválasztásom óta már munlkába. alotívaháióza.tánalc 
ta�ását, mégpedig ú .... ,, hogy voltak problémák, amelyekkel minden tagját s enne!k Iegcél
vélemény.kutatást rendez kö- szemben majdnem tanácstala- ravezetoob módja, ha rnin
zöttük arról, mi legyen az nul álltam. Az üzemi bízott- denki számára jut me!1lbivatás. 

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

Ami a legnagyobb gondot okozza Misko/c-Gömörinek 
A pályaudvar valamikor bi- rak, vállalatok, az a 40 iparte- pályaudvar komplex-brigád 

zonyára kívülesett a városon, lep, amely az állorrw.s 15 kilo- munkája felett, mondván, hogy 
üresen ásító telkek, messzire méternyi iparvágánya mentén rossz a kapcsolat a szállíttató 
ihúzódó rétek vették körül. Az- húzódik. felekkel ott, alhol nemhogy ja-
tán lassan házak emelkedtek vulást nem sikerül elérni az 
az üres telkeken, a rétek füvé- Miért rossz őszi forgalomban, de egyre sú-
ből gyárkémények nőttek ki - a rakodási idő lyosabbá válik a rakodások 
s Miskolc-Gömöri-pályaudvar helyzete. De 'ha megnézzük az 
bekerült az állandóan fejlődő, _ Az élüzemek vitték el tő- állomás dolgozóinak igyekeze-
épülő város közepébe. Persze, lünk az élüzem címet _ pana- lét, hogy megtalálják a jobb 
a .város fejlődésével, ipara�- szolja Fehér János elvtárs, kapcsolatok útját a vállalatok
saval arányb�n rohamosan nott kereskedelmi állomásfőnökhe- hoz, akkor módosítan i  kell az 
a sze':1"1ély- _es teh�rforgalom, lyettes. _ A vállalatok, ame- ítéletet. Az állomásfőnök, a 
nem 1s beszelv; a�rC?l, mit Je- lyeket mi szolgálunk ki, majd- pártbizottság, az üzemi bizott
!entett a legutobb1. �ve_kben és nem mind elnyerték az élüzem ság, a kereskedelmi szolgálat 
Jel,:m_t 1:1a 1s a S�Jo-volgyének 

I 
címet, mert náluk nem számít együttes erőfeszítése sem járt 

épulo . ,par�elepevhe� •. _lakóne- a. rakodási idő. Hát nem is tö- sike_rrel. hogy_ több m�g�rtést 
gyede1hez zuduló ép1tés1 anyag, rődnek vele egy hónap alatt kapJanak a vállalatok.tol es a 
s _a_ mind erótelj��ben dolgo- 1o95 kocsi t'.itán fizettek állás- . ta_ná�tól, �al�int a__ városi 
zo ipartelepek, bányak sok ezer pénzt s most méa romlik a 

I 
partb1zottsagtol. Egyedu! ;,, me

vagonra menő küldeménye, h;lyz�t 19_20 ó;a a rakodási gyei tanács helyezte kilátásba, 
a�e!Y mind az állomáson áram_ átlag, � vállalatok nem végez- hogy. értekezletr_e lhivja össze 
lik at. nek éjszakai és vasárnapi rako_ j � er�ekE;lt va;lalatokat, �e 

Mégis, a legnagyobb gondot dást, még a Cementipari Vál- u�y . ;atsz1k. az erteJ::e�let elo
nem az új - a Sajó-völgye Jalat sem, a<hová pedig most k�ttése huzamos 1dot vesz 
megnövekedett forgalma okoz- zúdul a télen feldolgozandó be- ,genybe. 
za az állomásnak - 'hanem a tonkavics-szállítmány. 
viszonylag régi, az állomás köz- Könnyű lenne pálcát törni 
vetlen közelében működő gyá- ezek után Miskolc-Gömöri-

Eg�- fontos láncszem 

----------- ■ e ■ ----------
Van azonban egy láncszem, 

amelyet megragadva, talán az 
állomás a maga erejéből is kö
zelebb tudna jutni a vállala
tokhoz. Ez a láncszem az ipar
telepek kiszolgálása. a rakott 
ikocsi'k gyors beállítása. Nem
csak azért lehetne ettől javu
lást várni. mert a grafikon sze
rinti kiszolgálás, a kocsik gyors 
beállítása kétségtelenül meg
rövidíti a kocsitartóz)mdást, 
!hanem azért is, mert a hanyag, 
nemtörődöm vállalatok így 
esetleg felfigyelnének a vasút 
igyekezetére, hogy úgy mond
juk, a figyelmes kiszolgálásra. 
Ha a néha tízórás, rendszere: 
sen ötórás beállítási időt 'az ál
lomás dolgozóinak sikerii!ne az 

előírt négyre leszorítani, lha az 
ipartelepi beállítások mimien 
esetben a gondosan megrajzolt 
grafiloon szerint történnének, 
talán az üzemek, raktárak, vál
lalatok illetékeseiben is feltá
madna a lelkiismeret. 

Csak az ob iektív körülm.ény az oka ? 
- Megjegyzések Rákos állomás mu nkájáról -

Az elsőcsoportú csomópon
tok versenyében huzamos idő 
óta hátul kullog Rá.kos. A :,ar
madik negyedévben kilenc 
versenyző között csak a nyol
cadik lhel.Yet tudta megszerez
ni. Mi a hiba Rákoson. van-e 
lehetóséa arra, hou11 az állo
más 101>b hetuezést érien el a 
versenvben? - erre kértünk 
választ Borlai Jenő elvtárst'.>l. 
Rákos állomás főnökétől. 

- .A rossz helyezés nem a 
mi hibánk - mondotta és Vf'
len1ényét a következőkkel in
dokolta: Rákos állomás Bu
daoest--Ferencváros függvé
nye. A keleti gurító felépítésé
vel állomásunk háttérbe szo
rult. Nálunk a vonatrendezés 
gazdaságtalanná vált, mert a 
keleti gurító gyorsabban és ol
csóbban végzi el ezt a munkát. 
Ha rosszul dolaozik Ferenc
város, vamJ vágányzárak aloa
dál11ozzák mu-nkáiát. akkor tu
dunk mi eredményeket felmu
tatni. mert a kényszerhelyzet 
miatt több elegyet dolgozha
tu71l/c fel. A közelmúltban épít
kezések voltak a Ferencváros
ban. Ez idő alatt javultak ered
ményeink. mi dolgoztuk fel a 
hatvani vonatokat, innen in
rlultak a komáromi, székesfe
hérvári, pusztaszabolcsi és 
sztálinvárosi irányvonatok. 
Máskor sajnos, hetekig sincs 
iránvvonatképzés. c,:ak a szom

széd állomások számára készít
jük elő a leadásos kocsikat. 

Terhelés, kocsitartózkodás 

- Mib(>n mutatkozik a leg
nagvobb lemaradás? 

- A terhelésben és a kocsi
tartózkodásban. A ter:1elést 
többek között azért nem tud
iuk teljesíteni, mert egyrészt 
sok az átállítós vonat, amely 
terhelésen alul is közlekedik. 
másrészt, mert a hatvani fűtő-

ház mozdonyat Mm vállalna'k 
túlsúlyt. Hatvanból még csak 
elhozzák, mert Aszódon kap
nak egy tolót, Gödöllőig. on
nan aztán legurulnak. Itt vi
szont nem áll toló a rendelke
zésre. Nem mondjuk ezt Rákos 
és Ferencváros fűtőház mozdo
nyaira, amelyek - ha van -
innen iS visznek túlsúlyt. Elő
fordul azonban az is, hogy túl
súlyos vonat jön Rákosrende
zőről, Ferencvárosból vagy a 
Sorok.sári útról egészen idáig, 
ltt aztán megáll, lead a túl
súlyb'.>l és úgy megy tovább. 
Mi ilyenkor egy-két napig 
gyűjtjük az elegyet. amíg egy 
másik gép elviszi. Ez nagyon 
lerontJa a kocsitartózkodási 
időt. 

Az elmondottakból az derül 
ki, hogy csupa objektív körül
mény gátolja Rákos állomás 
munkáját. Mi nem kételke
dünk Borlai elvtárs szavában, 
elismerjük, hogy az objektív 
körülmények súlyosak. de 

mégis az a véleményünk, hogy 
függetlenül az objektív körül
ményektől, e lérhetne jobb he
lyezést is az állomás, annál is 
inkább, mert a versenyténye
zők megálla.pítá.sánál figye
lembe vették a Ferencvárosról 
elmondottaloat. 

Munkafegyejem 

éppen lábat áztatott és „pedi
kűrözött". 

A vasút dinamikáját meg
követelő fürgeség, lelkescdes 
ritkán tapasztallható Rákoson. 
És hogy ez nincs, az nem kis 
,mértékben az üzem i bizottság 
gyenge munkájának is követ
lkezménye. (Tévedés ne essék, 
nem kapkodást szeretnénk lát
ni.) Október 29-én például ót 
óra ha1minc perckor kiiárt a 
fűtőházból a 326-026-os moz
dony, hogv felváltsa a 326-
484-est. amelyet javítani kel
lett. Az állomás csak tizenkét 
óra húsz perckor adta be a gé
pet javításq:1. Hét •'.>rát állt 
kint egv gép. amely dolgozni 
nem tudott, csak növelte a 
gőztartást és rontotta az állo
más kocsimozl(atás\ egységide
jét. 

Versenylendület 
Bajok vannak Rákoson a 

munkaversennyel is. Erre csak 
egy példát. Hetekkel ezelőtt 
csomóponti értekezleten elha
tározták. hogy csatlakoznak a 

pécsiek felhívásához. A fütó
ház azonnal kidolgozta fel
ajánlását. de az állomás csat
lakozása csak hetekkel később 
készült el. A dolgozók nem i-�
merik a Központi Vezetőség és 
a Mini.'iztertanács levelét. A 
brigádolk i•ersenyértékelés• 
hiányos. rendszertelen. 

Borlai e1vtárs nem beszélt a . Valóban vannak objektív 
munkafegyelemről, pedig vol- körülmények. De szemük előtt 
na róla mit beszélni. Rákoson áll a fűtőház példája_ ameb 

·igen sűrűn fordul elő kisebb- legutóbb elnyerte az élüzem
nagyobb baleset. Igaz, nincs címet. Rákos állomás is ér'.1et
mé,r automata bjztosító beren- ne el jobb helyezést. ha nem
dezés. de éppen emiatt !kelle- csak az objektív körülménye
'lle a feayelmezettebb, éberebb ket néznék. 'hanem a pártszer
szolgálat, amely elhárithatná vezet és a szolgálati vezetés 
a baleseteket. Előfordult Rá- alaposan megviz�!!álná a ten
koson. hogy az ott járó ellen- nivalókat és iobb munkára 
őrző közeg úgy találta szol- , ösztönözné az állomás egész 
gálatban a váltóőrt, amint az kollektíváját. 

Mert egyéb panaszt egyetlen 
vállalat sem mondhat a jól 
dolgozó, igényeiket mindig fi
gyelembevevő, pontos előérte
sítéseket adó állomásra. 

Miskolc-Gömöri állomás dol
gozói szeretnék visszaszerezni 
élüzem címüket, amelyet a vas
úttal szemben közömbös válla
latok, a két malom, a Termény
forgalmi, a MEZŰKER, meg a 

többi vállalat - véleményük 
szerint - elorzott tőlük. Ebben 
a küzdelemben minden esetre 

az állomás dolgozóinak kell az 
oroszlánrészt vállalniok. rako
dási időről lévén szó. főleg a 
kereskedelmi szolgálatnak, 
amelynek mindenesetre mi
előbb felill kel!ene vizsgálnia a 
komplexbrigád-szerződése'ket és 
a még szerződésen !kívül álló 
vállalatolckal is sürgősen meg 
kellene kötnie - de több súly
lyal kellene érényesítenie se
gítségét a felsőbb szerveknek, 
az igazgatóságnak és az 5. 
szakosztálynak is. 

Miért kell szervezett dolgozónak lenni ? 
Lehet, hogy szokatlan dolgot 

közlök, amikor arról számo
lok be, hogy én, mint vasutas
feleség állandóan és érdeklő
déssel figyelem a Szocialista 
Vasútért !hasábjain folyó vitát. 
Legutóbb azt a 'kérdést tette 

fel az egyi•k hozzászóló, hogy 
miért nem vesznek részt a vi
tában a bizalmiak, a műhely
bizottsági tagok, az egyszerű 
dolgozók? ll:n tovább vezetem 
ezt a kérdést és megkérdezem: 
miért nem szólnak hozzá a 
vasúton dolgozó nők és a 
vasutasfeleségek is? Talán ne
kik semmi közü'k a szakszer
vezetlhez? Dehogy nincs! Sőt ! 
Egy rövid besz&lnolón belül 
nem is le'het felsorolni, mi 
mindent kapnak a dolgozó nők 
a szakszervezettől, de ugyan
így férjük révén a vasutas
feleségek, családanyák is ré
szesülnek a szakszervezeti ked
vel'Jtnényekben. 

zik, hogy a feleségek nem is 
igen érdeklődnek férjük moz
galmi munkája iránt, de saj
nos - ismét tisztelet a kivétel
nek -, úgy tapasztalom, !1ogy 
még kenyérkereső munkájuk 
sem igen érdekli őket. 

Pedig mi asszonyok sok 
olyaS111it meglátunk. ami biz
tosan alkalmas lenne arra, 
hogy férjünk szakmai és moz-. 
ga!rni munkáját segítsük vele. 
Miért nem mondjuk el észre
vételeinket? A feleségnek kö
telessége ismerni férje munká. 
ját és segíteni is abban erejé
hez, tehetségéhez mérten. Ugye. 
kedves asszonytársam, meny
nyire haragszol, ha valami
lyen panaszodat nem orvosol
ják, kívánsi.godat nem teljesí
tik, 'ha rideg bürokráciába üt
közöl? Nos, talán tőled is függ, 
,hogy jól vagy rosszul dolgo
zik-e az az üzemi bizottság, 
amelyhez férjed tartozik. 

Férjem szintén szakszerve„ 
Nagx hiba, lhogy - tisztelet zeti aktíva. s én bizony min.

a kivételnek - az asszonyok. a dig megbeszélem vele, nem.
feleségek többnyire csak azt csak hivatásbeli, hanem moz
Iátják, !hogy férjük fizetéséből galmi munkáját is. Szeret
hiányzik néhány forint : a ném, ha nem kellene így 
szakszervezeti tagdíj. Nem egyedül éreznem magam ér
akarom most visszafelé is for- deklődésemmel, mint eddig, ha 
dítani a vádat. vagyis arról �-

a dolgozó nők, a vasutasfelesé
szélni, ihogy a férjek - még gek is igyekeznének hasonló
hogyha szaksze1-vezeti funk- képpen felkelteni magukban 
ciójuk is van - nemigen tár- az érdeklődést a szakszervezeti 
salognak feleségükkel moz- munka - a közÖSSég ügyei 
galmi eseményekről, szakszer- iránt. Remélem, ez a „vita" so
vezeti munkáról. inkább meg- rán meg is valósul. 
maradok magunknál, asszo- l Veres Já.nosné, 
nydknf.·I. Az igazságiloz larto- Sződliget, Ságvári út 14, 

A legfiatalabb szakszervezeti bizalmi 
A szakszervezeti választások 

során egyhangúan másodszor 
is bizalminak választották a 
nyíregyházi fűtőház dolgozói 
Komlóssy Miklós géplakatost. 
Mi fordította a fűtőház egy 
népes csoportjának bizalmát 

bizalmija. Négy éve tagja a 
szakszervezetnek. csoportja 
egy évvel ezelőtt választotta 
meg először. Megválasztásánál 
érvényre jutott az az elv, 
hogy a munkában élenjáró 
dolgozók kerüljenek a szak
szervezeti aktívahálózatba, 
mert Komlóssy elvtárs már 
többször részesült dicséretben 
jó munkájáért. 

Az elmúlt évben nem egy
szer igazolta rátermettségét, 
lelkiismeretességét, mint szak• 
szervezeti bizalmi is. Pedig 
mint kezdő bizalminak nem 
volt könnyű a dolga . Munká• 
ját úgy kezdte, hogy lehetőleg 
minden nap beszélgetett cso
portja minden egyes tagjával, 
a segélykéréseknél gondos kör
nyezettanulmányt folytatott, 
megmagyarázta a csoport tag
jainak a munkaverseny fon• 
tosságát, a tagdíjfizetés jelen• 
tőségét. Csoportjánál a tag
dijmorál rövid idő alatt megKomlóssy elvtárs felé? '.Érde- javult, s ma már nincs olyan mes néhány szót szólni err�l, tag, aki ne kapcsolódott vol• 

amikor a szakszervezeti va- na be felajánlásaival a munlasztások egyik hiányossága kaversenybe. 
az volt. hogy az üzemi bizott-
ságokat, az aktívahálózatot Ezért esett a dolgozók vá
nem frissített.ék fel kellőkép- lasztása most ismét a fiatal 
pen fiatalokkal. bizalmira, aki a DISZ-sze1-ve-

Komlóssy elvtárs mindössze 
I 

zetben is hasznos, eredményes 
19 éves, a fűtőház legfiatalabb munkát végez. 

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

Sürgősen teremtsenek rendet 
Perlaki Gyula párttitkárhe

lyettes írja Sopronból: 
Miért nem mennek szívesen 

a pályafenntartási munkások 
idegen főnökség területére 

dolgozni? Válaszoljanak a té
nyek : 

A szakosztályvezető elvtárs 
rendeletére július hó 21. és 

30-a között Abonyba kellett 
dolgozókat küldenünk. A ke
nyeri XIV. pm. szakaszról Ko
csi.s Jenőt és Dénes Imrét ren
delték !ti. úton töltött idejüket 
csak hosszas utánjárás után, 
szeptember 18-án fizették ki. 
Csonka József (bükki IV. sza
kasz) egy na oi keresetét .,elfe
lejtették" számfejteni. és azt 
csak szeptember 28-án kapta 

meg. Tamá.si Ferenc a mai na
pig nem kapta meg a részére 
helytelenül postázott 50 forint 
előleget. Szalay Ferenc az 
acsádi szakaszról ment Abony
ba. 302 forintos keresetét még 
a mai napig nem kapta meg. 

A szombnthelyi igazgatóság 
II. osztályának és a soproni 
pályafenntartási főnökségnek 
bérfelelősei személyesen jár
tak el a dolgozók ügyében. 
Miért nem tisztázza az ügyet 
eP.Yszeri átírásra az abonyi 
pályafenntartási főnökség? Mi
ért nem kapják meg a dolgo
zók a nyilvánvalóan helytelen 

bérszámfejtéi, következtében 
elvont bérüket ? 

(Reméljük. hogy az illetéke,. 
sek -nem késlekednek sokáig a. 
vál=zal. a soproni dolgozókl 
megkapják jogos i!letményü-' 
ket és felelősségre vonják o 
hibák elkövetőit. Szerk.) 

Élenjáró fiatal dolgozo 

Mádi Etelka Pesterz5ébet-Felsó 

BEV állomás rendelkezli forgal
mi szolgálattevője lelkes munkA
Jávai magával r.agadja brigád
ját is. Hónapok óta kiváló tetJe
sitményévei segíti az ószl forlJ'l-

lom sikerét. 
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- Tíz megyei bajnokságot - A műszaki kön�tárak 

ILLEGÁLIS HARCOSOK ÉS IFJÚ DISZESEK TALÁLKOZÓJA 
szereztek a Dombóvári Törek- egy éven keresztül tarfott or
vés atlétái az idei versenyek,. szágos felszabadulási verse
során. nyének ünnepélyes eredmény. 

Átvették a legjobb D/SZ-brigádok a Komszomol ajándékait - - Szovjet-ukrán estet ren
dez december elején a vasút 
politikai főosztály a vasutas
szakszervezet elnökségével 
karöltve az Északi Járóműja
vitó kultúrotthonába.n. 

hírdetése november 5-én voit. 
A KPM Központi Dokumen
tációs Szolgálata csoportjában 
az első helyezést érte el. 

Fe!.e=Uoodnek a =tszett 
kri.stálypoharak, aranysárgán 
csillan a bor a terített asztal 
felett: a. pártra, a hős, a ke
mény harcokban edzett prole-

javító Páloai brigádja tagjá
nak; a díszes serleget a Sátor
aljaújhelyi Pályafenntartási 
Főnökség Petőfi-brigádjáno!k, 
amely már másodszor nyerte 

Németh József vezérigazgató helyettes szól a legjobb 
DISZ-brigádvezetőkhöz. 

t4r3ereg élcsapabá.ra ürítik po- j el az ajándékot; ,,A legjobb ál
h4rwkat a.z illegális harcok lomási brigád" feliratú zász
egykori részvevői és az új élet lót Szalmás Ferenc záhonyi 
i,fjú voou.tas építői. brigádvezetőnek ; a hatalmas 

A vasú ti főosz,tály tanácster
mében évfordulót ünnepelnek. 
A Kommunisták Magyarorszá
gi Pártja és a Kommunista 
Ifjúmunkás SZÖvetség megala
kulása 37. évfordulóját köszön
ti 22 DISZ-tag, a legjobb vas
utas üjúsági brigádvezetők -
almk ezen a na,pon vették át a 
hazán.klban járt vasutas Kom-
15wmo1-küldöttség ajándékait, 
melyet félévi eredményes 
munkával nyertek el - és 
néhányan azok iközül, alkik 
részt vettek a KIMSZ mun
kájában,, harcaiban a magyar 
ifjúság és a magyar nép szebb, 
boldogabb életéért. 

Az ünnepségen N é=th Jó
,:sef elvtárs, vezérigazgató he
};yettes mondott ünnepi beszé
det, idézte a régi harcok em
lékeit, a KIMSZ hősi múltját, 
majd értékelte a fiataJ vasuta
llOk helytállását a mai felada
tok közepette és átadta a kom
swmolisták ajándékait. ,,A 
legjobb ma,gyar vasutas bri
gádnak a, komszomolistáktól" 
feliratú vándorzászlót Máthé 
Józsefnek, az Északi Járómű-

Komszomol jelvényt Stivics 
Jánosnak. a dombóvári fűtőház 
mozdony-brigádvezetójének és 
15 könyvjutalmat az egyéni 
versenyben legjobb eredményt 
elért ifiknek. 

S most itt ülnek a diszesek 
a dúsan terített asztal körül -
amely magában is egyik kife
jezője, mennyire megbecsülik 
ma az új élet építőit - és hall
gatják Bogyó Géza, Rév Pál, 
Kispál József, Kácsa Mihály és 
Lindenberg Ferenc elvtársak, 
a KIMSZ régi harcosainak em
lékezéseit. 

- Húsz évvel ezelőtt, ami
kor bekapcsolódtam az illegá
lis KIMSZ munkájába, mások 
voltak a feladatok mint ma 
és más, nehezebb körülmények 
között dolgoztunk. - A fiata
lok feszülten figyelnek Bogyó 
Géza elvtársra, a vasút poli
tikai fő01Sztály helyettes veze
tőjére, akinek szavai nyomán 
messzeröppen a gondolat, el
tűnnek a falak, kitágul a te
rem . . . Már az árnyas fák 
alatt ülünk a Hármashatár
hegy egyik elhagyatott részén, 
ahová nem jutnak el a rendőr-

kopók és ahol a KIMSZ tagjai név, felelősségteljes pártmeg
tartják il,egális találkozójukat. bízatás idéződik a szavak nyo-

- Az előadó a nemzetközi mán a múlt távlataiból. Rév 
helyzetről beszélt, a háború .el- elvtárs az eszperantó tanfolya
leni harc feladatairól. S amit mokon ro:ytatott agitációra, 
itt hallottunk, azt másnap vit- Kispál elvtárs a szolnoki fate
tiik tovább, büszkén terjesz- lep munkásainak illegális talál
tettük a párt szavát. Angyal- kozóira, Lindenberg elvtárs a 
Jöldön, a Teve utcában tartot- hatvani pártscjt kommunistái
tunk házigyií.lést, vagy ahogy nak röpirataira, tanulására, 
aklkor neveztük, ,,házi bált". Kócsa elvtárs a reakciós Wolf
Nehéz, felelősségteljes munka párt egyik zuglói gyűlésének 
volt. Először megismertük a szétverésére emlékeztet. 
környezetet, a házat, a Za!kókat, A díszesek viharosan dobogó 
aztán vagy harmincan meg- szívvel, csillogó szemmel hall
száiituk az épületet, elálUuk gatják a hősi harcok részvevői
a kaput, nehogy va-!aki a nek szavát, akik életüket koc
gyií.Zés alatt értesíthesse a kára téve bizonyították húsé-
rendőrséget. Munkásdalokat güket a néphez, hűségüket a 
énekeltünk, amíg csa!k elő nem párthoz. 
jöttek a lakók - akikor elő- Aztán a fiatalok közül Bor
állt a szónok, majd újra éne- bély Sándor és Halpert Lajos, 
keltün/k és utána villámgyor- a diósgyőri, illetve a soproni 
san eltűntünk a környé'kről. fűtőház ifjúmunkásai beszél-

Veszélyes munka volt, de nek a DISZ-ről, u pártmegbí
büszkék voltunk arra, hogy zatásokról, a termelés csatái
ránk bízta a párt, hogy ról, a ma feladatairól, amelyek 
minket választott ki e feladat végrehajtása bár nem jelent 
elvégzésére. Pártmegbízatá- életveszélyt, de hősi munkát, 
saink változatosak voltak. Egy bátor tettet, egész embert és 
mástk alikalommal például az a párt folTó szeretetét követeli. 
volt a feladatunk, hogy meg- Gyorsan szalad az óra muta
aJkadályozzulc egytk angyal- tója, kint már sötétedik, ami
földi üzembe a sztrájktörők kor búcsúzóra szorulnak a ke
bejutását. Nem volt egyszerű zek, amikor végeszakad a be
dolog lebeszélni azokat, akik I szélgetésnek. De az illegá:is 

Kispál József az illegális harcokról beszél a fi.atalokna-k, 
(Németh Gyula felvételei) 

vállalkoztak a sztrájktörésre. 

, 

harcosok és a fiatal díszesek 
De sikerült, - volt alkinél szép találkozójának emléke tovább 
szóval, másnál kővel vagy bot- él, ú.i tettekre lelkesíti az ér-
tal . . , tekezlet részvevőit. 

Tucatnyi emlék, megannyi \ Bánki Géza 

- ,,A magyar sport diadala." 
címmel érdekes előadást tar
tott Solymosi Egon atléta, 
Európa.-bajnok, olimpikon, a 
Magyar Népköztársaság Kivá
ló sportolója, a . dombóvári 
MA V-kultúrotthonhan. 

6Z7 kilométer hosszú 
vasútvonal építését fejezték 
be Cserdsu: és az üzbég Kung
rád között. 

- Új vasúti megállóhelyet 
adt'ak át november 20-án Bu
dapesten, a XV. kerület lakói
nak. Az új megálló a vác
veresegyházi vonalon van. 

- ,.Landler Jenő műszaki 
hetet" tartanak november 21-
től 30-ig a Keleti Műszaki Ko
csiszolgálatnál. 

- A MÁV-dolgozók részére 
folyósítható rendkívüli segé
lyek engedélyezéséről rende
let jelent meg a MA V Hivata
los Lap 58. számában. 

- Landler Jenő 
nek 80. évfordulója 

sziiletésé
al kalmá• 

ból ünnepség volt a róla el
nevezett járóműjavító kultúr
otthonában, november 23-án. 
Az emlékbeszédet Császár 
László elvtárs, a budapesti 
igazgatóság politikai osztályá
nak munkatársa tartotta. 

- �rdekes cikksorozatot kö.. - ,,A magyar festészet re
mekei" címmel előadást tar
tott Bodnár Éva, a nagykani- zöl a, Közlekedési Közlöny az 
zsai kultúrotthonban megren-

J 
SZMPSZ-SZMGSZ vasutak 

dezett múzeumi napok kere- ez évi nagyjelentőségű berlini 
tében. konferenciájának munkájáról, 

@i fii i B·> i: • :lttiák) 
Tízezer forint 
a sinek között 

Nemrégiben Komló állomás 
termelési értekezletén Bene
dek Lajos elvtárs elmondotta, 
hogy a vágányok között nagv 
mennyiségben taJálható a va
gonokról lehullott szén. Java
solta, hogy alakuljon brigád a 
szén összegyűjtésére. 

A javaslatot megvalósítot
ták. Maros Jenő párttitkár, 
Hornyák István helyettesfő
nök, Tóth István ÜB-elnök és 
Benedek Lajos elvtárs brigá
dot alakítottak és a szabad
napos „Táncsics" brigáddal 
versenyezve egy nap alatt 200 
mázsa szenet gyűjtöttek össze. 

ifj. Egri Péter 
Dombóvár 

Újra a termelő munkában 

Katonaidőm alatt többször 
«>lküldték nekem a „Szocialis
ta Vasútért" című lapot. Ebből 
tudom, ho!!y Komló állomá
son van egy igen jó síktolató 
DISZ-brigád. Szeretnék velük 
megismerkedni és versenyre 
lépni. 

Most azon vagyok, hogy az 
idősebb dolgozók tapasztalatai · 
segítségét kérve, a honvéd
ségnél tanult harcosságot, ka
tonás fegyelmet felhasználva, 
jó munkát végezzek. 

Bencze Jenő tolatásvezető 
Várpalota, Petőfi-brigád 

Szépséghiba 
Vác állomáson szép ered

ménnyel és nagy forgalommal 
működik a gyorspénztár, a 
személypénztár közvetlen kö
zelében, de szépséghibája is 
van. Emberi tartózkodásra al
kalmatlan. A tűzrendészeti 
megállapítás szerint, fűtése 
tűzveszélyes. 

S P O RT RENDÓRSEGI HÍREK 

- Eljárás indult Tóth G. Sán· 
dor, Virá.e: János és Gáspár Jó
zsef rei�encvárosi sarusok ellen, 
mert szolgálatuk közben egy 
hútökocsit fellörtek és abból 10 
kilogramm margarint elloptak. 

Két évvel ezelőtt vettem bú
csút brigádomtól, hogy haza.
fias kötelesséJ?emnek eleget 
tegyek. A honvédségnél igye
keztem úgy helytállni, hogy 
brigádom tagjaira ne hozzak 
szégyent. Most a szakaszveze
tői egyenruhát vissczacserél
tem vasutas egyen.ruhára. 

Főosztályi siemlék, igazga
tósági instruktorok, jegyző
könyvek sokasága, a vonalok
tatók havijelentései. termelési 
értekezletek refrénjej bizo
nyítják, hogy problémánkat 
,,népszerűsítettük". Először a veze tök tekintély�t kell megteremteni 

a Békéscsabai Törekvésnél 
Azért utaztam Békéscsabár,a, 

hogy megismertessem olvasó• 
lnkk,al egy jó sportsz.akosztály 
múködését. úi,:y gondoltam. 
hogy erre a kézilabda szakosz
tály a legalkalmasabb. 

A forgalmas állomáson n<!
hány percig tétováztam. Kitől 
kérdezzem meg, hogy hol lehetne 
beszélgetni kézilabdás vezetővel, 
játékossal? Kutató tekintetem a 
váróterem pipázó őrének pil!,an
tásávaI találkozott. 

- Kérem, hol találok egy 
vasutas sportvezetőt? Például 
kézilabdás!? 

- Ilyent nem ruagyon ismerek. 
haldoklik nálunk a sport. A 
szomszédos váróteremnéJ meg• 
talá!Ja Szabó Istvánt, ő a lab
darúgó-csapat edzője, talán töb
bet tud mondani. 

'.A szúkszavú felvilágosílásnál 
nem lett volna nehéz többel 
mondani, de Szabó István is ke· 
reste a szavakat, s így sokkal 
előbbre vele sem jutottam. 

Elhatároztam, hogy felhagyok 
a magánvélemények kut.atásá
val és felkeresem a sportirodát. 

Gyócsí Lászlónéval, a sport
kör adminisztrátorával, és Gyó
csl Lászlóval, a labdarúgó csa
pat középhátvédjével találkoz
tam először. A bemutatkozáson 
alig estünk túl, amikor Gy. Ko
vács Pál társadalmi aktlva és 
Szécskel Arpád főkönyvelő lépett 
8 helyiségbe. Megindult a be
szélgetés. 

A kézilabdázókról nem sok Jót 
hallottam. Ami dicséretes, az in
kább csak az elmúlt évekre vo
llatkozik. !gy azután Jobbnak lát· 

tam. ha hagyom a Jelenlévó1cet 
arról beszélni. ami szívükön 
fekszik. 

Hogy a sport sztvUgye egye
sekne.k Békéscs.abáin Is, azt ha
marosan megállapíthattam. Az 
érthetetlen csak az volt, hogy 
Ilyen sportszeretet mellett a vá
ros Törekvés sportköre egyike 
a leggyengébben múködő vas
ut.as sportköröknek. 

A békéscsabai vasutasok sport• 
szeretete megmutatkozott akkor, 
amikor a pályát kezdték építe
ni. A munka dandárját - több 
mint 70 OOO forint értékben -
társadalmi munkában végezték. 
A sporttelep azonban még ma 
sem épU!t fel teljesen. Hiányzik 
például közel 60 méter ker!tés. 
Nincs alléli!cal pálya. pedig ez a 
szakosztály a körülményekhez 
képest jól múködlk. Segítség nél
kül, magára maradt a sportkör. 
A legfurcsább volt azonban Bor 
Józser ál!omástönök véleménye: 

/'. sportolók és a zenészek 
nem emberek. 

Bor József minden bizonnyal 
egyedül áll véleményével ebben 
az országban. s bár nemrégen 
máshol nyert szolgálalf beosztást. 
véleményének . romboló hatása 
rányomta bMyegét a békéscsabai 
vasutasok sportéletére. 

Ilyen körülmények mellett 
nem csoda, ha sorvadófélben 
van Békéscsabán a sporL 

Nézzük csak meg, hogy a fel
sőbb támogatás hiánya miként 
mutatkozott meg n gyakorlatban: 

- A labdarúgó-cs3pat edzését 
átlagban három-négy Játékos lá
togatta - ezt az edző, Szabó 
István mondta. 

Szécskeí Arpád főkönyvelő ezt 
jegyezte meg: 

- Ifjúsági csapatunk Intézi).. 
je, Ambrus Mihály, ízig-vérig 
becsületes sportember, fegyel
met .azonban nem tud tartani. 
Nincs kihez forduljon segítsé
gért. Szombaton este személye
sen járta végig a szórakozóhe
lyeket, ahonnan a fiatal sporto
ló!< még Jóval éjfél után sem 
voltak hajlandók haz,alérnl. 

A békéscsabai lfJúsáqf Játé-
kosok talajves2tése nem csak 
helyi sportprob léma. Kell, hogy 
hangos !igyelmeztetés Jegyen a 
több1 sportkő<'nek is. A sport
és kultúrtevékenység hazánkban 
a nevelés egyilc fontos eszköze, 
tehát nem mellékes kérdés. Cél
ja éppen az (ellentétben Bor Jó
zsef véleményével), hogy test
ben-lélekben erős embereket ne
veljen. s ezt gátolta meg Békés
csabán Bor József, és ezt hátrál
tatták felületes ellenörzésükkel 
a felsőbb szervek. 

Az új állomásfőnök, Molnár 
Gábor más véleményen van, mint 
elödJe. Azót.a Javult is ,a szellem 
a sportkörben. Az atlétikai és 
a nemrég alakult természetjáró 
szakosztály már eddig is szép 
eredményeket ért el. A labda
rúgók, a kézllabdázók azonban 
még nem heverték ki teljesen a 
vétkes mulasztásokat. 

Sürgős erkölcsi és anyagi se
gflségre van szükség ahhoz, 
hogy Békéscsabáról h,arnarosaP 
olyan képet testhessünk. mint 
amilyen látogatásunk eredeli 
célja volt. 

(mécs) 

- Társadalmi tulajdon sérel
mére folyamatosan elkövetett 
lopások és árudézsmálások miatt 
e. vasúti rendőrség őrizetbe vet 
te Jenel Józser és Bokros Béni 
MAV száll[tómunkásokat. 

Igen jól esett az a szívélyes 
fogadtatás, amelyben a párt, 
DISZ és a szakszervezet, vala
mint a-z állomásfőnök elvtárs 
részesített, mikor jelentkez
tem munkahel)•emen. Öröm
mel hallottam, hogy régi bri
gádom országos viszonylatban 
a második helyen áll a ver
senyben. 

Nem nehéz a bajon segíteni. 
Az újságpavillont helyezzék 
az állomásépület mellé, és ad• 
ják át a helyet a pénztárnak:. 
Reméljük, hogy az illetéke
sek mostmár gyorsan megold• 
ják a gyorspénztár ügyét. 

Szobonya László 
kereskedelmi főnök, Vác 

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

ÚJ ELEKTRO-LEGFÉK 
A „Gudok" 1955 szeptember 22-i számából 

állapota ellenőrizhető a moz• 
donyokon elhelyezett jelző
lámpával. 

A személyvonatokra néhány helyiérdekű közlekedés, moto
körzetben érvényben levő 100 ros vonatainál alkalmazták. 
kilométeres óránkinti sebes- E készülék alapján a vasúti 
ség mellett a jelenlegi légfék- közlekedés Ossz-Szövetségi 
rendszer sok esetben már nem Tudományos Kutató Intéze-

A mozdonyvezetők, fékezők, 
biztosítja a szükséges fék- tének tudományos munkatár- villanyszerelők, akik részt 
hatást, különösen a lejtős ré- sai és a Közlekedési Gépépítő 

vettek az új konstrukció pró
szeken. Ilyen szakaszokon Minisztérium különleges fék- háin, sok értékes javaslatot 
nagy sebesség mellett a féke- tervező irodájának tervezői tettek tökéletesítésére. Meg
zés megkezdése után 800 mé- együttműködve a Közlekedés-

jegyzéseiket most tanulmá
terrel nem lehet megállítani ügyi Minisztérium és az Októ- nyozzák. 
a vonatot, a fékút hosszabb beri körzet munkásaival, lét- Az új fékrendszer megen-
annál, mint ami eddig nálunk rehoztak és kipróbáltak egy gedi a forgalmi sebesség 
elfogadott volt. elektrolégféket a rendes va- nagyarányú emelését és fo-

Sürgős feladat merült fel gonok számára. kozza a. forgalom biztonsá-
tehát: elkészíteni egy olyan Üzembentartás közben ki- gát, 
féket, amely biztosítja a vonat derült, hogy az új konstrukció Most az a következő fel-
gyors megállását nagy sebes- lehetővé teszi a fékút 35- adatunk, hogy gyorsan felsze-
ség mellett, rövid fékúttal. 40 százalékos csökkentését. reljük ezekkel a fékekkel a 
Nagy lehetőséget adhatna ilyen Jelentősen könnyebb lesz a személykocsi-parkot. Az elő
fékrendszer elkészítéséhez az mozdonyvezetők munkája, zetes számítások kimutatták, 
elektropneumatikus típusú fék mert meggyorsul a fékezés és hogy az új fék nagymérvu 
alkalmazása, amelynek készü- az oldás folyamata. A fékol- gazdasági előnyt is biztosít: 

!ékeit elektromos áram löké- dás ellenőrzés&:e készített kü- lehetővé teszi a sebesség 130 
se_ivel irányítják, de _a , féktus-

, 
Jönleges berendezés segítségé-

, 
kilométerre való emelését. 

kot . az abr_o�cshoz suntett le- vel teljesen megszűnik a ke- N. Albegov, K. Latüsev, a 
,ego s�or!tJa - gondoiiu".: 

1 
rek�k . csú�z�sa, megk_�nnyül a technikai tudományok kandidá

Ilyen fektipus már _van ná felulv1zsgalok munkaJa ,s a I tusai, M. Fokin V. Jaszencev 
lunk, de ezeket eddig csak a fékek kipróbálásánál; a fékek mérnökök. 
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XLVIII. lWFOLYAM, 49. SZ. ÁRA 40 FIIJ..ÉR 

Az egyenletes fuvarozás biztosítja 
szállítási feladataink végrehajtásának sikerét 

Írta : Déri Tibor, a Központi Szállítási Tanács tiH<:ára 

A 
közlekedési kormá!l'lyzat 
és a vasút legfőbb veze

tősége az elmúlt évek során 
:számtalanszor rávilágított arra 
a tényre. hogv a vasútüzemi 
munka megjavításának egyik 
legfontosabb belső tartaléka az 
áruk berakási. elegytovábbítá
si és kirakási tervének teliesí
tése közben tapasztalható havi. 
napi és naDSzakonkénti munka 
egyenetlenségének kiküszöbö
lése. 

Az egyenletes szállítások 
fontosságát felismerve. még 
1952-ben javasJ,atot terjesz
tettek a kormányzat elé. mely
nek alapján az 1953. évben 
életbelépett Vasúti Arufuvaro
zási Szabályzat felhatalmazta 
a közlekedés- és oostaügvi mi
nisztert. illetőleg a vasutat az 
egyenetlenség csökkentése ér
dekében szükséges intézkedé
sek megtételére. E felhatalma
zás ellenére azonban a vasút 
az idei őszi forgalom beindítá
sáig csak az egyes hónapok 
között jelentkező egyenetlen
ségek kikii5zöbölésénél ért el 
eredményt, 

Az egyenetlenségek felszá
molására tett intézkedés volt 
az elmúlt évek során beveze
tett előszállítás rendszere. 
amely lehetővé tette az őszi 
hónapok mee:növekedett szállí
tási feladatainak csökkenté
sét és ezzel a mezőgazdasági 
termények zavartalan elszál
lítását. Az eredményeket mu
tatja. hogy míg 1950-ben a ha
vonta átlagosan elszállított áru 
és az évben maximálisan el
szállított áru mennyisége kö
zött mutatkozó egyenetlenségi 
tényező 1.23 volt, addig 1954-
ben az eg_venetlensée:i tényező 
1 ,15-re csökkent. 

Az egyes hónaook között 
jelentkező egyenetlen

ség kiküszöbölésénél azonban 
lényegesen fontosabb annak az 
egyenetlenségnek a csökkenté
se, illetve megszűntetése, amely 
a tervhónap eleje és vége. a 

· hét egyes napjai és a napokon 
belül a napszakok között je
lentkezik. 

Az áruk e11yenetlen beraká
sa. továbbítása és ldrnkása 
következtében a vonalak. a be
rendezések. a járműpark és a. 
munkaerő kihasználása is 
egyenetlenné válik. A tervidő
szak alatt van olyan idő. ami
kor mindezek kihasználása a 
teljesítőképessée: alatt van és 
í_gy felesleg mutatkozik a iár
müparkban. a vasúti vonalak 
kapacitásában és a munkaerő
ben. Más időszakban pedie:. 
mikor a fuvaroztató felek a 
tel.iesítőképessé_g határain túl 
veszik igénybe a vasúti vona
lakat és járműveket - a ka
pacitáson túli igénybevétel 
miatt az állomásokon és a vo
nalakon torlódások keletkez
nek. jármű és személyzethiány 
á11 elő. Ennek kiküszöbölése 
érdekében kénytelen a vasút 
a járműparkra és munkaerőre 
Yonatkozó terveiben bizonH� 
beL<Ő tartalékokat képezni. 

A folytonosan növekvő áru
iorl(alom következtében az 
idén szembe kellett néznünk 
azzal a ténnyel is. hoe:Y vas
útunk műszaki helnete rosz
szabb volt. mint az elmúlt 
években. A beruházás és a fel
újítás lassúbb üteme folytán 
a vasúti kocsipark egy része 
elhasználódott. kiesett a fore:a
lomból. Vonóerö tekintetében 
sem volt iobb a helyzet. Az 
idei őszi fore:alomban tehát 
kisebb gördülőállománnval 
kellett az ugrásszerűen me�
növekedett árumennvisée: zök• 
kenőmentes elszállítását bizto
i;ítani. 

Az ee:yenletes árufuvaro-
zásokban re.ilő előnyök 

kihasználását tette lehetővé az 
1955. évi csúcsfor_galom lebo
nyolítása táre:yában kiadott 
minisztertanácsi határozat. Ez 
a határozat rendkívül nagy je
lentősée:ű. mivel a vasút eddi
gi egyoldalú - éppen ezért 
nem kielée:ítő - erőfeszítése 
mellett a szállítások egyenle
tességének biztosítása érdeké
ben a gazdasáe:i tárcák és vál
lalataik. üzemeik feladatait is 
megszabja. A minisztertanácsi 
határozat végrehaitásaként a 
vasút az árukat az eg-yenletes
sée: szemoontjából csoportosí
totta. intézkedéseket foe:anato
sított mind a fuvaroztató felek. 
mind a vasúti szervek felé az 
egyenletesség biztosítása ér
dekében. 

Az intézkedések kiadása és 
az ee:yenletes rakodások beve
zetésének me�zervezése óta 
több mint !két hónap telt el. 
Ez idő alatt mind a fuvaroz
tató felek. mind a vasút dol
gozói felismerték az egyenle
tessé_gben rejlő hatalmas tar
talékokat és éppen ezért erő
feszítéseket tettek az ee:yenle
tesség biztosításáért. Ma már 
bátran állíthat.iuk. hoe:y ,,z 

idei őszi forgalomban közös 
e-rőfeszítéssel az egyenletes ra
kodáwknál i{len szép ered
m-én11t értünk el. Nagymér
tékben növekedett különösen 
a vasár- és ünnepnapi rakodá
sok mennyisége. Élesen rávilá
gít erre a munkanapi maximá
lis rakodás és az ünnepnapi 
átlae:os rakodás közötti ee:ye
netlenségi tényező alakulása. 
Ez a tényező 1954 októberében 
2,07. 1955 októberében 1.73 
volt. pedig október eleién a 
vasárnapi és ünnepnapi rako
dásokat nem emelhettük olvan 
magasra. mint amilven októ
ber vee:en volt. Ugyancsak 
csökkent a vasárnapi maximá
lis és minimális rakodások 
közötti arány: 1954 októberé
ben 1 ,35, 1955 októberében pe
dig 1.26 volt. 

A 
hét munkanapjain vég-
zett rakodás is - a hét

fői és szombati nap kivételé
vel egyenletesebbé vált. 
Ma már. ha rendkívüli idő
járási viszonyok a rakodásokat 
nem zavarják. fuvaroztató fe
leink a hét négy munkanapján 
úgyszólván teljesen egyenlete
sen rakodnak. 

Az eredményekkel nem sza
bad mege]égednünk. Hátra 
van még az őszi for11almn 
egyik ieaerősebb hónapja, ami
kor a forgalom lebonyolítását 
már nemcsak az árufore:alom 
mennvisége. hanem ai időjárá
si viszonyok is befolyásolják. 
Ezért a vasár- és ünnepnapi 

rakodások fokozása mellett 
arra kell törekedni. hoe:y a 

szombati és hétfői rakodásokat 
a hét többi munkanapjának 
szintjére emeljük. 

Itt azonban figyelembe kell 
venni azt a körülményt, hozy 
vannak olyan üzemek. melyek 
hétfőn. illetve szombaton csak 
két műszakban termelnek és 
rakodnak. Ezek árukieséseivel 
már a tervezésnél számolni 
kell és ezért az ilyen rakodás
kiesést ezeken a naookon 
egyéb. nem sürgős szállítást 
ie:énylő áruk,kal kell pótolni. 
Ezt a körülményt a berakási 
terv összeállításánál az állo
mások fuvarozási tervhivatal
nokának. az igaze:atóságok fu
varozási tervcsoportjainak. a 
kocsiel=tási terv összeállítá
sánál pedig az íP"azgatóságok 
kocsiintézöségeinek egyaránt 
fie:yelembe kell venni. 

Az egyenletes rakodások fo
kozásánál elsősorban arra kell 
törekedni, hogy az iga:i;gatóság 
egész területén és ezen belül 
egy-egy tervellenőri körzeten 
belül is egyenletes Jegyen a 
rakodás mind a nappali. mind 
az éjszakai órákban és a ra
!kodás igazodjon a tehervona
tok közlekedési idejéhez. Csak 
így tudjuk meirteremteni a11-
nal!: a lehetőségét. hogy az 
egyenl.etes rakodások mellett 
az áruk továbbítása is e17yen
letessé váljék. ritmust vi_gvünk 
a vonatok közlekedésébe, 
amely elő fogja segíteni az 
árukiiak a rendeltetési állo
másra való egyenletes érkezé
sé1 és ottani !kirakását. 

A z egyenletes rakod ások 
megszervezésénél a fu

varoztató felekkel egyetéi't&;
ben arra is törekedni kell, 
hogy a berakásra kerülő áruk 
fuvarozási távolságonkinti 
megosztásában naponként n� 
álljon be olyan változás. amely 
a kocsiforduló időt növelné. 
Ezért az igazgatóság egyik; nap 
ne csak 50-100 km távolság
ra, mig a másik nap 300-400 
km távolságra menő árukat 
rakjon, mert ilyenkor a k=i
forduló idő meghosszabbodik 
és a rendezőpályaudvarckon 
torlódás á11 be. 

őszi áruforgalrnunk sike
res lebonyolításának egyik 
alapfeltétele tehát az egyenle
t&ség továbbfokozása. A fu
varoztató felekkel való állan
dó és kÖZvetlen kapcsolat ré
vén minden vasutas dolgozó 
törekedjen a berakások egyen
letességének továbbfokozásá
ra. Biztosítsuk az egyenletes 
elegytovábbítást és az egyen
letes. kirakásokat, hogy sikere
sen teljesíthessük őszi forgal
mi feladatainkat. 

A legjobb ka·rbanfartók egyike 

lnlrtösl VIimos, a qyörl kocsl)avitó mühely fla�I kocsllakatosa a 
legjobb karb1rtartók közé tartozik, SeleJtm-,,ntes munkával dolgozik 

a kocsik üzemképes állapotának biztosításán. 
(:,ovács Géza felv � 

(Kovács Géza felv.) 
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Üdvözöljük a dolgozók bizalmából megválasztott szakszervezeti 
bizalmiakat, műhe lybizottságokat és üzemi bizottságokat 

A napokban befejeződtek a. szakszervezeti 
választások. Többezer dolgoZó került dolgozó
társa.i bizalmábói a szakszervezeti munka kú
!önböző területére. Naw megtiszf eltet&s ez 
mindannyiuk számára, de egyúttal nagy fe
lelősséget is jelent. A feladat: a vasgta.s.J:k• ter
melő tevékenysé.aének, az őszi forga!or>t sike
res befejezésének, a téli forgalom lebonyolí
tásának segítése, a dolgozók érde'keinek v-é

deLme a törvényekben biztosított keretekne!k 
megfelelően, és nem utolsósorban a szervezeti 
él-et rovábbfej!esztése,. a. !kulturáHs és a mű
veltségi színvonal folyamatos emelése. 

a SZOT VIT. teijes ülésén hozott határozatok, 
valamint pártun!k Központi Vezetőség2nek az 
ipa.rí termelés megjavításáról és a műszaki 
s.únvonal emelésének feladatairól szóló 1955. 
1>..ovember 12-i határozatának végrehajtásában. 
Ez valtimennyi dotgozóna,k egyetemes érdeke, 
A szakszervezeti funJccionáríus ak:k.or harcot 
elsősorban a dolgozók érdekeiért, ha. ezeknek 
a határozatokMJc megvalósítását helyezi mun• 
kája középpontjába. 

Vasutunk előtt nagy - az egész ország fej
lődését befolyásoló - feladatok állnak. Mep 
kel! ismernünk a na.gy feladatok reánk eső 
részét alaposan, mert csak akkor tudunlk 
,;égreha.jtásuk érdekében eredményesen. dol
uozni. Fei kell IJcutatni mindazokat a. gátló kö
rülményeket, amelyek zavarják munkánkat, 
a l.egkövetkezetesebben küzdeni !keH megszün
tet-ésükért. Egyik kezünk:kel termelési eredmé
nyeink állandó emelését keL! segíteni, másik 
kezünkkel a termelést végrehajtó dolgozók 
"álláról mindjobban l-evenni gondjaikat, ellá
tá.•uk és életszínvona.lulk emeiése révén. 

Szakszervezeti szeroon.kben dolgozó eLvui,-. 
sain,k rendeDkez-n,ek mindazokkal az adottsá� 
gokkal, ameJ.yek a reájuk háruló feladatdk el„ 
végzéséhez szükségesek. A szakszervezeti tag
ság elvárja a magasabb színvonaiú munkát és 
bízik abban, hogy ügyeit a legjobb kezekbe 
adta, amikor választott. Enneik a biza.lomna.1: 
kell megfel,eillni és igazoini mindennapi szcr
oalmas, becsül.etes munkával, hogy a meg. 
választottak méltók a bizalomra. 

Pártunk vezetésével, együtt a dolgozókkal.
igazságosan megvonva a. határt a jogos és jog
talan között, a határozatok ismeretének tuda◄ 
tábam, nyiitan, őszintén és péu:!amuta,tóan vé� 
gezzék megtisztelő és fontos munkájukat., 
ak;kor a sfker, aP! ered:mény nem maradhat el. 

A decemberi termelési értekezletek !.esznek az 
új szakszervezeti szervek bemutatkozásai. Ha 
a bi.Zatmi elvtársaktól kezdve az üzemi bi
zottság minden tagja teljes tudását és képes
ségét nyújtja, ak-kor a szolgálati helyek dotgo-
zói nagy lépést tesznek 1955. adősságnéllküli 
befejezése, második ötéves tervünk beindítása, 

Ehhez kívánunk valamennyi megválasztott 
elvtá-rsnak és el,vtársnőn.ek eredményes, ;6 
munkát! 

A VASUTAS DOLGOZÓK 
SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI 

VEZETőStGE nevében 
GASPAR SÁNDOR elnök. 

Az éves lenek leljesílésével 
az őszi forgalom sikeréért 

(gy teljes srerel,ény fotójawítása lenen felül 
A La.ndl.er Jenő Járómií.ja- vonatot Szabados Dezső elv

vító ÜV. dolgozói méltó mó- társ, vállalati főmérnök rövid 
don végezték munkájukat an- beszéddel bocsátotta útjára, 
nak a vi.llalásnak teljesítése méltatva azo.k.na!k a clolgozók
érdekében, amelyet névadójuk, na_1< érdemeit, akik a tíznapos Landler Jenő elvtárs 80. szil- műszakban különösen jó eredletésnapja alkahmából tettek. 
Vállalták, hogy 30 teherkocsi- ményt értek el. A Harsányi 

ból és egy 424-es sorozatú mo2- alvázlakatos-brigád nemcsak 
dony':>ól álló szerelvény futó- vállalását teljesítette, !hanem a 
javítását terven felül végzik el 

I 

tervben előírt feladatait minő
a?. ünnepi műszak alatt. A ségi munkával oldotta meg. 
kocsi-. a mozdony- és a meg- A bognármunkákat Sasvári 
munkálóosztály dolgozói dere- László és brigádja 130 százalé
kasan eleget tették a vállalás- kos teljesítménnyel végezte. 
nak: 30-án d.él2lőtt ünnepélye- Ennek köszönlhetö, hogy a 
sen útnak indították a Land- Landler-vvnat határidőre elké
ler-szerelvényt, A feldíszített szült. 

Kitünö százelegytonna kilométer teljesítmény a d11rogi fűtőházban 
A dorogi füt&áz dolgozói 

az é,'e,; tervre tett vállalásai
kat a következőképpen teljesí
tették : 

Azt a v:ülali.sukat, hogy a 
széntervet 3 százalékkal csök
kentik, három százalékkal túl
teljesítették, vagyis a csökken
tés mértéke hat százalékos. A 
felajánlott 180 OOO forint meg
takarítás !helyett 360 361 forin
tot takarítottak meg. A meg
takarított szénnel december 
14-töl 31-ig továbbítlhatják vo
natai!kat. Kilométertervüket 

már október 24-én befejezték, 
jelenleg 1956 február eleji ter
vükön dolgoznak. Százelegy
tonnakilométer tervüket no
vember 15-én fejezték 'Je, je
lenleg 1956 januf.r közepi ter
vüknél tartanak. összes szén
megtakarításuk 1 448,67 tonna. 
A kocsijavító műlhely novem
ber 18-i·a végzett éves terve 
befejez6ével, a mozdonyjavitó 
műhely ugyancsak határidő 
előtt fogja teljesíteni tervét. 
(Pétervári Fmnciska leveléből.) 

Javult az idegen kocsik tartÓikodiisi ideje a pécsi területen 
Az elmúlt évek lesújtó ered-

, 
órás tartózkodás szeptember

ményei után az idén a pécsi te- ben 7,6-re, októberben 6 6 
rületen egyre javult az idegen óri.ra_ �kent. (Várnai László 
kocsik tartózkodi.si ideje. A leveiebol.) 
januári 16,5 órás átlagos ko
csitartózkodással szemben a 
harmadik negyedévben már 
1 1,J órára csök,kent a tartózko
dási idő. Ez azt jelenti, hogy 
az idegen kocsik 172 612 órával 
•k,,vesebbet tartózkodtak az 
igazgatósá11 terille.fén. anú va
lutá':>an 3596 aranyfrank meg
takarítás a népgazdasi.gnak. A 
szép eredmény a kocsigazdál
kodás ésszerű megszervezésé
nek; a fokozottabb felvilágo
sító, oktató és ellenőrző mun
kának tulajdonítható. Különö
sen szép a javulás Dombóvár 
állomáson, ahol a januári 12,5 

323 ezer tonnás ,onat indítása 
,ált feleslegessé 

.Azután, hogy - amint a 
múlt héten jelentettük - a 
komlói Kossuth-brigád novem
ber 14-é,,1, a Pt?i:őfi DISZ
brigád pedig november 16-f.n 
teljesítette évi terhelési tervét. 
november 20-ra Koml,ó állomás 
is továbbította azt az árutonna
mennyiséget, amennyi évi ter
véb::m szerepelt. Az állomás 
tehát 41 nappal az év vége 
előtt teljesítette évi tervát. Ezt 
az eredményt csak úgy leihetett 

elérni, hogy a dolgozók egész 
esztendőben szívós harcot foly
tattak a túlsúlyos vonatok in• 
dításáért. Január l-től novem• 
ber 20-ig 323 198 tonnát küld• 
tek el túlsúly!ként. Ez azt je
lenti, hogy ebben az évben 
323 ezertonn-ás vonat indítását 
ta,karított.á!k. meg. (Görbe Zol

tán l.eveléből.) 

Miskolc és Pusztaszabolcs vezet 
a csomóJIOnti vemmyben 

A csomópontok versenyében
az őszi forgalomban eddig elért e�·e?ménye'.k alapján a helye
zesi sorrend a következő: 

1. csoport: 1. Miskolc 99 
pont, 2. Debrecen 91 pont, 3. 
Rákosrendező 90 pont, 4. Szol
nok 87 pont, 5. Hatvan 87 
pont, 6. Budapest-Ferencváros 
84 pont, 7. Dombóvár 80 pont, 
8. Komárom 76 pont, 9. Rákos 
63. pont. 

II. csoport: 1. Pusztaszabolcs 
103 pont, 2. Győr 97 pont, 3. 
Szombathely 92 pont, 4. Békés
csaba 91 pont, 5. Nyiregylháza 
85 pont, 6. Szeged 84 pont, 7. 
Celldömölk 76 pont. 8. Székes
fehérvár 67 pont, 9. Pécs 67 
pont. 

Várpalota is befejezte 
Várpalota állomáson a lke� 

reskedelrni szolgálat dolgozói 
fejezték be elsőnek éves ter
vüket, november 26-án. A for
galom dolgozói december l-én 
készültek el tervükkel. A ke. 
reskedelrni szolgálat a rako
dási időt 118, a kocsikihaszná
lást 110 százalékra teljesítette. 
Kimagasló eredményt ért el 
Horváth Gábor raktárnok 
DISZ-brigádja, a Bédi-gyár
telepen Bobai Ernő raklárnoll 
ifi-brigádja. A forgalmi szol0 

gálatnál a Petőfi DISZ-bri' 
gád (vezetői Kiricsi Rudolf � 
Udvardi László forgalmi szol' 
gálattevő) szerzett érdemekel 
az éves terv 'Jefejezésében, toJ 
vábbá Inota gyártelepen Somi 
lai Vilma forgalmi szolgi.Jati 
tevő DISZ-brigádja. 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

11-e,n,-kihi 1� l lE T Hogyan javult meg a pécsi igazgatóság területén 
a tagdíjfizetés? 

------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,7"" __ ) 

Írta : Hajdu József, a pécsi politikai osztály \ ezelöje A vasutas dolgozók 
A pécsi vasút politika! =

tály 1955. február előtt nem 
foglalkozott megfelelően a 
Központi Vezetóség 1952. ápri
lis 10-i. tagdíjfüetésről szóló 
határozata végrehajtásával. 
f:ppen ezért a tagdíjfizetés 
hullámzó volt, de a politikai 
osztály nem kereste a lemara
dás okát, amely pedig a szá
mokban is megmutatkozott. 
1955. januárjában a párttag
ság 88 százaléka fizetett tagsá
gi díjat. A pártszervezetek 16 
�zázalékánál 10 párttag közül 
három nem tett eleget tagdíjfi
zetési kötelezettségének. 

Következetes munka 

Februárban párttitkári érte
kezleten megtárgyaltuk a hatá
rozat alapján a politikad és 
sz.ervezési feladatokat. Ettől 
kezdve a, területünkön műkö
dő pártszervezeteknél követ
kezetes munka indult a tagdíj
fizetés megjavításáért. A mun
ka eredményes volt. Március 
óta a párts7.ervezetek vezetői, 
aktívái ookat fogla1<k:oznak a 
tagdíjfizetéssel és a párttag
ság dönitő többsége becsület
beli ügyének tekinti, hogy sze
mélye miatt az alapszervezet 
ez irányú munkáját ne érje bí
rálat; 

Mit mutatnak a számok? 
Januárban 88, februárban 
93,9, márciusban 97,"3, áp
rilisban 97,2, májusban 
97, 3, júniusban 99,1 száza
lék volt a fizető tagok 

száma_ 
Ekkor néhány pártszervezet -
főleg vontatási - vezetője el
bizakodottá vált. Nem szer
vezte olyan következetesen a 
politikai munkát, mint már
ciustól júniusig és ez súlyos 
köve1ikezményekkel járt. A jú
niusi 99,1 százalékról július-
1>an 97.4, augusztusban pedig 
96, 7 százalékra esett vis.sza a 
tagdíjfizetés, az egy főre eső 
progresszivitás pedig januártól 
augusztusig hullámzó havi át
laggal 14 fillérrel csökkent. Ez 
azt mutatta, hogy bár a fize
tők száma emelkedett, de a 
progresszivitás betartásáért 
nem folyt következetes politi
kai munka,. 

Augusztusban a politikai 
osztály elhatározta, hogy vál
toztat a tagdíjfizetés ellenőrzé
sén és az eddigi negyedéves ér
tékelés helyett a mindenhóna
pi párttitkári értekezleten fog
lalkozik a tagdíjfizetéssel. En
nek eredményeként szeptem
berben és októberban 98 szá
zalék fölé emelkedett a fizetők 
száma és az egy főre eső tag
díj 51 fillérrel emelkedett. 

Fó módszer 
a meggyözés 

Milyen módszerekkel érték 
el a vasutas pártszervezetek 
ezt az eredményt? A pártszer
vezetek több.sége megjavította 
a pártonbelüli politikai meg
győzést. Az első lépést 
a pártcsoportvezetők között 
kellett megtenni, mert számos 
párttag arra hivatkozott, hogy 
azért nem vesz tagsági bély_e
get, mert a pártcsoportvezető
je nem keresi fel. Ez időtől 
kezdve a pártvezetőségek na
gyobb gonddal és rendszeresen 
tartották a pártcsoportvezetöi 
éi-tekezleteket és ezeken min
den esetben foglalkoztak a tag
díjfizetésf:el is. Kiderült, hogy 
a pártcsoportvezetők egyike
másika a párttagokat okolja a 
hiányos tagdíjfizetésért. Ami
kor ezt megvizsgáltuk, meg

állapítottuk, hogy bár k��g
telenül igaz az, hogy nehany 
párttag nem nagyon siet meg
vásárolni a bélyegeket és ezek 
azok. akik egyébként sem igen 
végeznek pártmunkát, de 

a párttagok döntő többsé
ge nem szeret elmaradni a 

tagdíjával. 

A fő hiba nem a párttagokban, 
hanem a pártcsoport-vezetők
ben van. 

Felhívtuk a párttitkárok fi
gyelmét, hogy az egész párt
vezetőség (ne egyed ül a párt-

titkár) következetesen, rend
szeresen ellenőrizze a pártcso
port-vezetők munkáját. Ered
ményére egyetlen példát em
litek: Kaposvár állomás pái-t
vezetősége ritkán számolt el 
időben a tagdíjjal. A fizetők 
száma a júniusi 99 százalékról 
augusztusban 88 százalékra 
esett és októberben is csak 
95 százalékra emelkedett. A 
pártvezetőség pártcsoporton
ként JT>egvizsgálta a tagdíjfize
tés politikai munkáját. A vizs
gálat után BánfaLvi, Vida, Tóth, 
Hajdos, Tők,e és Nemes Teréz 
pártcsoportvezető elvtársak di
cséretben részesültek jó mun
kájukért, Sóla és Andresz elv
társak - akiknek pártcsoport
jában nem folyt következetes 
felvilágosítómunka a tagdíjfi
zetés érdekében - figyelmez
tetésben részesültek. 

A pártvezetőség megállapí
totta, hogy Sóla és Andresz 
elvtársak nem tartanak rend
szeresen pártcsoport-értekez
leteket, nem foglalkoznak ki
elégítően aiz elvtársak személyi 
problémáiva1 és ez kihatott né
hány elvtárs tagdíjfizetésére 
is. Ezért maradt el Samu Fe
renc elvtárs kocsirendező, Ba
logh Ferenc elvtárs, váltókeze
lő és még töb'b más a tagdíj
jal. 

Több figyelmet 
a pártcsoportokra 

Kaposvár állomás pártveze
tőségének és pártcsoport-veze
tőjének példája nem elszige
telt jelenség. Kisebb-nagyobb 
eltérésekkel sok pártszervezet
nél találni hasonlókat. Kapos
vár példája azt bizonyította, 
hogy 

a pártcsoportok munkájá
nak megjavítása a. kulcsa 
nemcsak a. jó tagdíjfize
tésnek, hanem az eredmé-

nyes pártmunkának is. 

Ezt bizonyítja Nagykanizsa, 
Pécs és Dombóvár állomások 
példája is. 

Dombóvár állomáson 100 
százalékos a tagdíjfizetés és a 
progresszivitásban sem lehet 
hibát találni. Néhány hónap
pal ezelőtt nem mondhattuk 
ezt. Akadt Dombováron olyan 
pártcsoportvezetö, aki július
ban az összes rábízott bélyeget 
vissi;a akarta adni azzal, hogy 
„nem keU a párttagoknak". A 
pártvezetőség ellenőrizte a 
pártcsoport-vezető munkáját, 
beszélgetett a pártcsoport tag
jaival akik elmondották, hogy 
csopo{·tvezetöjük „nem ér Tá" 
'télyeget adni. A pártibzalmit 
a vezetőség figyelmeztette. 
majd felelősségre vonta. A�
óta megjavult a munka es 
minden párttag fizeti tagsági 
díját. 

Nemcsak Dombóvár állomás 
pártszervezete alkalmazta igaz
gatóságunk területén a fele
lősségrevonást. Több pártszer
vezetnél is szükség volt erre. 
De pártszervezeteink - egy
két eset kivételéve] betartot
ták azt a fontos irányelvet, 
hogy első a meggyőző munka. 
Felelősségrevonást csak akkor 
alkalmaztak, amikor kétszeri
háromszori figyelmeztetés, el
beszélgetés is eredménytelen 
maradt. A főhangsúly a politi
kai munkán vo1t és ezt bizo
nyítja az is, hogy októberben 
és novemberben már nem volt 
s,zükség felelősségrevonásr a 
sem a pártcsoport-vezető sem 

4550 tonna 
A novemberi vasgyüjtő hó

nap alatt a vasúti üzemekben a 
díszesek és az ebből az alka
l0m ból alakult vasgyűjtő bri
g,ádok fokozták a különben egy 
p; llanatra sem szünetelő vas
gyüjtést. November l -től 26-ig 
a gyűjtés eredménye a követ
kező: 

Budapesti igazgatóság: 901. 
debreceni igazgatóság 49, mis

kolci igazgatóság 350, szegedi 
igazgatóság 1 17, szombathelyi 
igazgatóság 53, pécsi igazgató... 
ság 262 tonna. 

Landler Jenó Járóműja„itó 
376, :E:szaki Járóműjavitó 350, 

a párt tagok között 
tagdíjf;zetés miatt. 

elmaradt megünnepelték a Szovjet-Ukrajna hetét 

Az ellenörzés 
A Szovjet-UJ<r,ajna hete 1 �o"'lművész, a leningrádi Al-

rr>egünneplésébe a vasút do!- !ami Konzervatórium profesz
;:ozói iR bekapcsolódtak. Az I szora, az Üzbég SZSZK érde
:E:szaki Járómüjavító színház- mes művésze, a küldöttség 

Vasutas Dolgozók Sza'ksze,,.,,,.e
zetének elnöke meleg szavak
kal üdvözölte a kedves ven
dégeket, a vasút szépszámban 
megjelent mozgalmi és iszak
vezető:iit, va:1am:iJnt a termet 
egészen megtöltő, különböző 
szolgálati helyekről összese
reglett dolgozókat. 

nem maradhat el 

Pártszervezeteink ma már 
kivétel nélkül hónapról-hónap
ra foglalkoznak a taggyűlése
ken a tagdíjfizetéssel Nagy 
nevelőhatása van annak, hogy 
a taggyűléseken megdlcséri>k a 
tagdíjfizetésben eredményt el
ért pártcsoportokat és bírálják 
az elmaradókat. Nagykanizsán 
tapasztaltuk, hogy az elmara
dók egy-egy ilyen értékelés 
után jobban végezték munká
jukat. mert a• következő tag
gyűlésen ők is a megdicsértek 
között akartak lenni. 

Az most a soronlévő felada
tunk, hogy a ta,gdíjfizetők szá
mát megtartva, következetes 
politikai munkával biztosít
suk a progresszivitást .is, első
sorban a vontatási swlgálat 
utazó párttagjai között. A tag
díjfizi>tésnél eddig elért ered

Pavel SzerebrJakov Rahmanlnov etUdiével gyönyörködteti 
az ukrán est hallgatóit. 

Az ünnepi beszédet Föides 
Pál elvtárs, a Textilipa11i Ku
tató Intézet Kossuth-díjas 
igazgatója, a X. kerületi ta
nács VB-tagja tartotta, aki a 
háború ll!latt a párt küldetésé
ben ej.tőernyővel ereszkedett 
/e Ukrajna földjére és csatla
kozva Kcn,pak partizánpa
rancsnok csapatához, a szov
Jet partizánok oldaJ.án harcolt 
dZ Ukrajnát pusztí1ó .fasiszták 
ellen. Elmondotta, hogy ekkor 
már 16 magyar partizán har
colt Kovpak seregében és 
Rákosi elvtárs büszkén jelent
hette SztáUn elvtársnak: a 
kis ma,gyar egység vitézül 
k:üzd Ukrajna felszabaditásá
ért. A több évszázados uk
rá!li-!lllagyar kapcsolatot ez is 
mélyítette, majd az pecsételte 
meg, hogy hazánkat a 2. és a 
3. ukrán hadsereg szabadítot
ta fei. Ezért taJ'."tjuk meg most 
Szovjet-Ukrajna Hetét és for
ró szeretettel üdvözöljük a 
szovjet vendégeket. 

ményünk alapja a következe- teimében megtartott megem
tes politikai munka és a kö- lékezés ünnepélye6Ségét emel
vetkezetes ellenőrzés volt. Ezt te, hogy megjelentek azon és 
a, következete <éget kell meg- közreműk!>dtek a mű5?1"ban 
t t · · ·· -b · • akk az unnep1 hét alkalmából haar _am a Jovo e� 16 � or 

l 
zánkban tartózkodó szovjet 

to':al:fu_ fognak Javulni ered- művészküldöttség tagjai kö
menyemk. zül P. A. Szerebrjalrov zon-

(Kovács Gém felvétele) 
vezeroője, Borisz G<>ldsteín. a 
Szovjetunió össz-szövetségi he
gedűművésze, a brüsszeli és 
vaniói nemzetközi hegedűver
seny díjn,yertese, va1a.mint 
Galina Makszimuva zongora
művésznő. 

Gáspá-r Sándo-r elvtárs, a 

Az újítómozgalom segítése szívügye a pártszervezetnek 
látogatás a debreceni TBKE-nél 

Az üdvözlésekre Szerebrja
kov porfesszor válaszolt, majd 
elkezdődött a műsor, amelyben 
Bori.sz Goldstein Hacsaturján, 
Wieniavsky és Milhaud mű
vét játszotta, a szűnni nem 
akaró tapsokra pedig Bartók 
„Magyar népdalok" címú 

kompozíciójának előadásával 
örvendeztette meg a haHgató
;ságot. Szerebrjakov professzor 
zongorajáteka szintén magas
rendú művészi élményben ré
szeltetett. 

A debreceni TBKE pártiro
dáját az idegen is hamar meg
találja a szép, egyemeletes 
épületben. Elég, ha annyit 
tesz, hogy megáll a folyosón 
és figyeli, melyik ajtó nyílik a 
leggyakrabban, hova megy, 
honnan jön a legtöbb ember. 
Ide jön, akinek orome van, 
itt keres igazságot, akit meg
bántottak, innen vár segítsé
get, akinek arra van szüksé
ge. 

Akine� segítség kell, itt talál 

Orosz Gyula elvtárs, az 
üzem legjobb újítója .is gyak
ran keresi fel a pártirodát. 
Néhány hete azért ment pél
dául, mert az egyik újításához 
segítséo kellett. A kétkarú 
jelző végelzárós kivitelű meg
oldásán dolgozott, de meg
akadt, mert nem volt pénz a 
kísérletek folytatásához. A 
pártvezetőség látta, hogy fon
tos újításon dolgozik Orosz 
elvtárs és nem is késlekedett 
a segítéssel. Az üzemi bizott
sággal és a szakvezetéssel kö
zösen az igazgatósághoz for
dultak anyagiakért, amely nem 
is zárkózott el a segítéstől. 
Orosz elvtárs újítása sikeresen 
elkészült, már néhány hete a 
vasúti főosztályon van és rö
videsen a gyakorlatban is ki
próbálják. 

Nem rejtik véka alá az eredméni·t 

Az újítómozgalom segítése 
sz,vugye a pártvezetőségnek. 
különösen a párt Központi 
Vezetősége és a Miniszterta
nács a technika fejlesztéséről 
szóló levele és az ezzel foglal
kozó párthatározat óta. A 
négyszeres élüzemben különös 
vi..«szhangra talált a technika 
fejlesztésének feladata, hisz 
eddigi eredményeiket nem 
kis mértékben az újítóknak 
köszönhetik. Az elmúlt hámm 

vashulladék 
Debreceni Járóműjavító 207, 
Miskolci Járómüjavító 1 15, 
Szolnoki Járóműjavitó 200, 
Szombathelyi Járómüjavító 
263, Felépítményi Vasanyag
javító 772, Hídépítési Főnökség 
e, Gyöngyösi Kitérőgyártó Vál
lr-lat . 190. Gazdasági Vasutak 9 
tonna. 

A felsorolt mennyiségeket 
kovácsoltvasból gyüjtötték. 
Gyüjtöttek még ezenkívül 330 
t< nna öntvény,hulladékot, ezzel 
együtt. tehát november 26-ig 
összesen 4550 tonna ócskavasat 
szedtek össze a vasutas dolgo
zók. 

hónapban 28 újítási ja'VCL:Jlat 
született a kis létszámmal ,lo:
gozó TBKE-nél, amelyből ti
zenegyet már a gyakorlatban 
alkalmaznak. 

Ez ,iz eredmény közös sike
re a pártszervezetnek, az üze
mi bizottságnak és a szakve
zetésnek. A pártszervezet terv
szerűen foglalkozik az újító
mozgalommal, segíti az újí:ó
kat. Legutóbb a pártvezetőség 
megvitatta az üzem előtt :i.116 
újítási feladatokat és a nfp
nevelőkkel is ismertette eze
ket. Több ízben előfordul,, 
hogy Faze'kas elvtárs, szerve
zőtitkár beszámoltatta az újí
tasi feleloot. dr. Gyöngyösi tlv
társat atTól, hogy mi lelt a 
beadott újítások sorsa, meg
történt-e az újítások bevezeté
se. A pártvezetőség arról 1s 
be szokta számoltatni az újí
tási megbízottat, hogy a fel
sőbb szervekhez felterjesztet� 
újításokat hogyan bírálták el, 
megjött-e a válasz időben, 
vagy pedig sürgetésre van 
szükség. 

A debreceni TBKE-hez szá
mos külső szolgálati hely tar
tozik. Nyíregyházán, Mátészai
kán, Püspökladányban dolgoz
nak kihelyezett szak·aszok. Az 
itt születő újítások elte;·jeszté
se sem közömbös a pár!szerv•c
zet számára. A KandeLk.a
rendszerú morse-írógép jobbá
tételére Nyir�házán szüle
tett meg az újítás, a pártszer
vezet javaslatára azonban al
kalmazták a hasonló típusú 
debreceni gépeken is. Nánási 
elvtárs, Mátészalkán újított, 
de módszerét Gargya elvtárs, 
a pártvezetőség tagja Debre
cenben is elterjesztette. 

Az elsök között 

A partszervezet gondosko
dik arról is, hogy azok az újí
tók, akik nehézségekkel szem
ben találják magukat, megfe
lelő segítséget kapjanak a mü
szaki vezetőktől. Ez a segítás 
is igen sokrétü. Kezdődik az 
újítások leírásánál és kiterjed 
a számítások, a müszaki raj
zok elkészítéséig. 

Ez a munka, ha a pártszer
vezet egymagában végezné, 
gyakran ütközne nehézségek
be. Azonban az újítók segítsé
gét - éppen aZért, mert a 

Kittintetés 

A Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa a munkásmoz,galom
ban kifejtett tevékenysége el
ismeréséül Bors Dezsőnek, a 
vasút politikai főosztály mun
katársának a „Szocialista Mun
káért Erdemérem" kitüntetést 
adományozta. 

pártszervezet állandóan napi
renden tartja - hasonló gon
dossággal kezelik az üzemi bi
zottságban és a szakvonalnál. 
Gyakran nem is lehet mere
ven elhatárolni, hogy egy-egy 
újítás születéséhez ki nyúj
tott több segítséget a három 
szerv közül. De nem is az a 
fontos, hogy ez derüljön ki, 
hanem az, hogy minél több 
újítás szülessen. Ezt pedig el
érték a debreceni TBKE-nél és 
ezt mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy másodikok let• 
tek a TBKE-k között folyó or
szágos újítási versenyben. 

A müsorban sok szívvel, 
lelkesedéssel és tehetséggel 
működött kÖzre a szakszerve
zet központi ének.kara Tóth 
Lajos vezetésével, a Nyugati
pályaudvar zenekara Havas 
Lajos irányításával, Reiter Já
nos, az énekkar szólistája, 
Mátyus Emiria és Beck Ár
pád, az ÉBZaki Járómüjavitó 
kultúrgárdájának két tagja és 
Hajdú József, Budapest Déli 
pályaudvar dolgozója, 

Borisz Goldstei n 

szovjet hegedűművész nyi l atkozata 
Az :E:szaki Jármújavító kul- hangversenyek számomra min

túrternnében megtartott nagy- dia nagy éiményt nyújtottak. 
sikerű '.1angverseny alkalmából Eddia kétsz_er voitam q Ma• 
Borisz Goidstein, szovjet he-- gyar Allami Operahazban. 
gedűművész, a brüsszeii és Rendkívüi magávai ragadott _a 
varsói nemze1Jközi hegedűver- maava-r operaénekesek e!o
seny díjnyertese nyilatkozott a adásmódja. színpadi játéka. A 

Szocialista Vasútért" munka- Margitszigeten lakam éS mon-
társának: da:nom sem keH, hoou mit je-

,,E'!őször járdk, Magyararszá- Lent egy művész számára a ma
aon és ,m,on,d,hata,m. hoau a Zá- auar főváros e gyönyörű 1·észe, 
tottak messze tú1.szárnyaiják melynek évszázados fái aLatt 
minden váralkozásomat. Sokáig a naaY '1'1UL(111ar költő, Arany 
készültem erre az útra. Nem.- János is szívesen tartózkodott. 
csak azzal, hoau maoyar zene- Ezeket mondta el néhány 
,műveket: Bartók-, Kodály-. perc alatt. két szám közti szü
Szigeti-múveket tanultam. ha- r,�tb�n Gcld•t'!;n. Amikor a 

Borisz Goldsteln Bartók „Maqvar néi:dalok" című müvé.t Játssza 
az E.szaki JárómQJavítóban tartott ünnepi est közönséqének. 

A zonqoránál Ga/ina Makszimova. 

nem meoismerl,edtem a ma
gyar történelem főbb lrorsza
kaivai és a magyar irodalom 
remekeivel is. 

(Kovács Géz.a felvélclcl 

színpadra hívták, félútról visz
szafordult és hozzátette: .,Irja 
mea a vasutas újciaban, hami 
minden maayar vasutascsaiád-
nalk ered,ményes munkát és 

Különösen ör.ülök annak, hosszú. boldoo éLetet kívánok 
hoay a!kahnam nyílt erre a mind a maaam. mind szoL'iet 
koncertre. Otthon is szoktam művésztársai-m nevében." 
játszani n. vasutasoknak és e B. I. 



1955. december 11. 
SZOCIALISTA VAS'OTtRT 

Még hátra van az őszi forgalom legnehezebb időszaka . .  - Külszolgálati vezefők ankétja a budapesti igazgat6ságon -
Példás teliesítmény a kukori.caszállításnál 

Az elozo években december tekezleten Arató K - l 1 elején azt mondhattuk; hogy társ a budapest· 
_aro Y 

tó
e y-
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• 1 1gazga sag vagyun az osz, orgalom vezetője. Felhívt a rész "k legnehezebb időszakán. Az figyelmét l\ogy !z évv 
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idén nem így áll a helyzet. Az portszáilít' <•ok ,� lén 

eg, ex-
é é · · · ed · · = - yegesen v v ge1g meg az d1ginel is nagyobbak, mint az előző évek-neh�ebb feladatok várna!c a ben voltak, több kocsink esik �-��-tr:i, mert a �edvezotlen tehát lki a belföldi forgalom-1d�J3;8-5, _a termen)'.ek k�i ból. Fokozza a nehézségeket l,eérese m1�tt a te�enyszalli- i.z is, hogy a Duna alacsony !asdk a következo hetekben vízállása miatt nem számítha,e�n!keznek � . _ le�UJ!obb 

I 

tunk olyan arányú víz!szállímert�k!Jen. , �illws _e7:tek;k t�sra, mint gondoltuk. Mindfl!epovasa muhk a vasut1 szal- ezen kívül - mondotta Arató füason.. elvtárs - a legközelebbi idő-
Erről beszélt a külszolgálati szakban tetemesen növekedik 

vezetők, állomásfőnökök, fütő- �dd a darabáruforgalom,. en
h 'z:főnökök, . pá! afe t tá . : �yors, pontos lebonyol!tása a .. .. . . .. Y �n ar . s1 szmten a vasutas dolgozók iőnokok ,eszere osszeh1vott er- becsületbeli ügye. 

Meg kell gyorsítani a kocsik kirakását 

Arató elvtárs ezután ismer
fi>tte, mit kell tenni, hogy a 
még hátralevő őszi forgalom
ban ne következzenek be zava
rok. A legnagyobb baj, hogy a dolgozó rakott kocsi állag a hét 
utolsó napjaiban nagyon meg-növekedik. A kocsik kirakása 
nem folyik a szükséges ütem
ben, a kirakási terv teljesítése 
a legutóbbi szombaton csak 94. 
vasárnap pedig 84 százalék 
volt. Emiatt a budapesti igaz
gatóság a hét végén naponta 
átlag 200-300 kocsival, az 
egész vasút pedig minteg" 3000 
kocsival adós marad a szállít
tató feleknek. A kereskedelmi 12:olgál.at legfontosabb feladata legyen, hogy szorgalmazza a kocsik kirakását. 

ségéről beszélt. Példákkal bi
zonyította, hogy ahol jól mű
ködő komplex-brigádok van
nak, mint Gödöltőn, Kelenföldön, Budapest-Nyugati pályaudvaron, Székesfehérváron, ott 
sokkal könnyebb a problémák 
megoldása, míg Lábatlan és Darog állomáson, ahol isme
retlen a komplex-brigád szer
ződés, állandóan rakodási ne
hézségekkel küzdenek. 

Teljesítsük hiánytalanul 
ígéretünket ! 

Központi Vezetőség és a Minisztertanács levele a technika fejlesztéséről. A téli forgalom e'őkészítésében lemaradás mutatkozik. Az állomásokon salakhegyek tornyosulnak. Fel
hívta a szolgálati vezetők fi
gyelmét, hogy igényeljék jobban a.: újjáválasztott üzemi bizottságok $€gítségét. Sok helyen a szo'gálati vezetők lebe
csülik a szakszervezet által 
.I;Yújtható segítséget. Tárnok allomást említette, ahol az ál
lomás egyetlen dolgozója sem 
�ksz_ervezeti tag, beleértve az 
'!ll�masfőnököt is. Pedig az osz1 forgalom most következő 
legnehezebb időszakában nem 
lehet közömbös a szakszerveze' 
segítsége, a dolgoZók verseny� 
szelleme. 

Balázs elvtárs, a FEO veze
tője a balesetek elleni védeke
zésről. az utasítások betartásá
ról besz��t. Kijelentette, hogy 
az utasitas szerinti szolgálat 
nem fékezője a teljesítmények
nek, mint sokan vélik. Ellen
kezőleg, a bekövetkezett bal
eset veti legjobban vissza :i 
munkát. Felhívta a figyelmet, 
hogy sok a váltó és vá.gányellenőrzés elmulasztása. A le"
utóbbi statisztika azt mutadi 
hogy olyan helyeken fordultak 
elő balesetek, ahol tíz éve 
egyetlen sem volt, s olyan 
dolgozók okozták, akik 15-

A kedvezőtlenre fordult idő
Jaras miatt a begyűjtőhelye
ken prizmákba rakott kuko1i
ca elszállítása halaszthatatlan
ná vált. A múlt héten még 12 
me17ve begyűjtőhelyein volt a 
kuko1ica kitéve az időjárás 
viszontagságainak. Mintegy 50 
ezer tonna kukoricát kellett 
sürgősen, tíz nap leforgása 
alatt fedett helyre juttatni. 

A Begyűjtési Minisztérium, 
az Élelmiszeripari Minisztérium, a Közlekedés- és Postaügyi Minisztériummal együtt
működve, a honvédség segít-

ségét igénybe véve látott e 

fontos feladat végrehajtásá
hoz. 

A vasúti főosztályon Déri 

Tibor elvtárs, szak.osztályveze
tőhelyettes, a Központi Szál
lítási Tanács titkára kapta a 
megbízatást egv országos és az 
érdekelt megyéknek megfelelő 
igazgatósági operatív bizottsá
gok létrehozására. órák alatt 
megszervezték a bizottságokat 
és nekiláttak a munkának. A 
forgalmi szakosztály részéről 
Halmágyi Lajos, a kereskedel
mi szakosztály részéről pedig 

A pályaudvar legjol,I, jegykiadója 

Iá' 
. 

Budapest Keleti pályaudvat" személypénztárában dolgozik özv. 

Kovács Győzöm>, a pályaudvar leqJobb Jeqykladója. 

(Kovács Géza felv.) 

Molnár Sándor elvtársak irá
nyították a munkát. 

Mindenekelő.t fel kellett de
ríteni, hogy a megjelölt tizen
két megye területén hol van 
még szabadban tárolt kukori
ca. A megfelelő szervek segít
ségével ez gyorsan megtör
tént. 320 tehergépkocsit állí
tottak munkába, amelyek a 
nagyobb távolságra lévő táro
lóhelyekről a vasútállomások
ra fuvarozták a tengerit. A ra
kodást a néphadsereg harco
sai együtiesen végezték az al
kalmi munkások seregével. 

A tíz napra megszabott határidő helyett öt nap alatt sikerült minden prizmába -rakott kukoricát elszállítani. 
A kocsiszolgálat kitűnő 

szervezéssel mindig kellő idő
ben rendelkezésre bocsátotta 
a megfelelő kocsimennyisé
get, a megrakások gyorsan, 
időv=teség nélkül történtek. 

őt nap és öt éjjel folyt a 
harc az időjárás szeszélyének 

kitett termény maradéktalan 

elszállításáért. A példaszerű 
szervezés, a vasutas dolgozók 
lelkes munkája, a néphadse
reg katonáinak önfeláldozó 
segítsége, a gépjárművezetők 
helytállása meghozta az ered
ményt. Az országos operatív 
bizottság november 30-án je
lenthette: nincs az ország terül,etén szabad ég alatt kukorica. 

Bebrits Lajos elvtárs. közle
kedés- és postaügyi minisz\':!r 
e nagyszerű munkában rész'
vett közlekedési dolgozókat 
dicséretben részesítette. 

A kocsik gyors kirakásához 
a forgalom és a vontatás nem 
nyújt elég segítséget, nem 
elég gyars a kocsik beállítása és kihúzása, a vontatás nem biztosít megfelelő tartal�kmozdonyt. Csepel-Nll{lYvásárte
Jep, Kőbánya-felső, Oroszlány, Tatabánya-alsó és felső, Rá
kosrendező különösen sokat 
:panaszkodik a tartalékmozdo

Gróf József elvtárs, a terü-
20 éve baleset nélkül látták el 

leli bizottság elnöke volt a szolgálatukat. Ennek oka az 
következő felszólaló. Utalt ar- elbizakodottság, az utasítás 
ra: hogy a vasútüzemi értekez- mellőzése, mert sokan azt 
leten ígéretet tettünk pártunk- hiszik, hogy a gyakorlat, a 
nak, kormányunknak, dolgozó rutin pótolja az utasítást. 
népünknek, hogy becsülettel A h zás 'l 'k f"

k 
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,iyok minősége miatt. 

Az elegymozgas 
meggyorsítása, 

o geprevárások csökkentése 

A másjk fő akadálya az 

őszi fore:alomnak az elegymoz
gás lassúsága. A rakott koc.;i 
fordulási időt októberben csak 
92,5 százalékra teljesít.ettük és 
novemberben még kedvezőtle
nebb a teljesítés. Romlott a 
tehervonatok menetrendsze
rinti közlekedése, csökkent az 

átlagos utazási sebesség. A géprevárások miatt sok az elegyácsorgás. A budapesti 
igazgatóságon egy hónap alatt 
730 esetben 3232 óra kiesés 
volt géprevárás miatt, ami 50 
kocsiból ál1ó vonatokat szá
mítva 176 OOO kocsióra kiesését 
jelenti. A géprevárások leg
főbb okai, hogy a mozdonyok 
szerelés-e sokáig tart, továbbá, 
hogy a mozdonyvezetők nem 
jelentik a vonalról a szükséges javításokat, úgy, hogy azokat 
legtöbbször akkor végzik, ami
kor a gépnek már vonatra kel
lene járnia. 

A géprevárásokban a farga
tom is ludas - mondotta Arató elvtárs - mert későn kü!di 
az érkező gépeket a fűtőházba;, 
a gépkikérések körül is sok a 
hiba, mert nem megfeleLó a 
vonattervezés, !késik a vonatösszeá!lítás. A mozdonyfélfor
dulók teljesítése mindössze 70 
száza'ék körül van. A jelenlegi 
helyzetben az engedélyrevárás 
a legüld,zendőbb. 

A pályafenntartás feladatai
ról szólva hangsúlyozta, hogy 
a vállalt 1,9 óra helyett átlag 
2,22 óra az önkezelési szállít
mányok kirakási ideje, a las
sújelek ahelyett, hogy csökken
tek volna, a szeptemberi 1 16-
ról 128-ra növekedtek. A pá
lyamesterek nem érzík át eléggé az őszi forgalom nagy nehézségeit. Arató elvtárs az
zal fejezte be beszédét, hogy 
minden szolgálati helyen a de
cemberi termelési értekezletek 
fő tárgya legyen az őszi forga
lom hátralévő időszakának a 
megbeszélése, a szolgálati ve
zetak, a pártszervezete;d,el és 
az ii.zemi bizottságokkal eo·yiitt dolgozzanak. ki valóságos haditervet az őSzi forgalom h-ircai
nalc megvívására. 

A beszámoló után Szegedi 
elvtárs, a III. osztály vezetője 
hívta fel a külszolg,í." atok veze
töit a legszorosabb együttmű
ködésre, majd Rigó elvtárs. a 
VI. osztály vezetője a komplex 

· brigád együttmüködés jelentő-

ban. Igéretünket még nem tel- s:o g�lah ágak egyuttműköde- . . . 
;esítettük maradéktalanul A set, illetve ennek fogyatékos- � . .  1!"1-ozdonytelies�1mén)'.ek 

személy- és munkásvon�tok fágait tárgyalták. Az értekez- meresen�l mmtegy harom e".

késése miatt ezrével érkeznek let Arató elvtárs zárószavaivai vel �e�o
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er vege ' maJ a u zo gfilati félforduló-norma szerint· értészállítta� fele� k?<=5i!gényeit ve�_tők az egyes ���ályok ve- kelésre. A 11wzdonyfélf�rduló nem tudJuk k;el�g1tem. Nem ze!o'.vel tartottak kulon meg':Je- , azt az időt jelenti, amely a fűtalált elegendo visszhangra a szelest. tőházi váltón való áthaladástól 

Európai személyvonati menetrendi konferencia Wiesbadenben 
Írta : Vermesy Sándor, a vastí ti nemzetközi o,:ztály ve.telője 

1955. ok\óber 5-15-ig ülése
zett a nyugat-németonszágí 
Wiesbadenben az európai személyvonati menetrendi konfe
rencia, ahol 28 európai ország 
vasutainak képviselői az 
1956-57. évi nemzetközi vona
tok menetrendjét állították 
össze. 

A ko:úerencia határozatai 
szerint 1956-ban a 11yári me
netrendi időszak június 3-án 
veszi kezdetét és szeptember 
30-án ér véget, míg a téli me
netrend 1956. októbertől 1957. 
jú.:iius l-ig tart. 

A nyári menetrend életbe
léptetésével egyidejűleg az 
összes európai vasutak 

a két kocsiosztályos rend
szerre térnek át. 

Valamennyi vasút megszünte
ti a jelenlegi díjszabás szerinti 
1 .  osztályt. A kocsik megjelö
lésénél az 1. és 2. kocsiosztály 
marad. A 2. kocsiosztály a je
lenlegi 3. kocsiosztály:iak fog 
megfelelni mind díjszabásilag, 
mind az ülések számát és kivi
telét illetően. 

Foglalkozott a konferencia a 
vonatkésések megszüntetésé
vel, valamint az ez évbe'.l vég
zett utasáramlások vizsgálásá
nak és utasszámlálások ered
ményeinek értékelésével. Ezek 
a vizsgálatok sok hasznos ta
pasztalatot hoztak, amelyek 

felhasználása segítséget nyújt 
� menetrendek és a ,közvetlen 
kocsik közlekedési re'.ldjének 

összeállításához. 

Rövidebb menetidők 

A Magyar Allamvasutakat 
közvetlenül érintő menetrendi 
kérdések tárgyalása sok érté
kes eredménnyel zárult. 

A Moszkva-Budapest kö
zötti gyorsvonat menetide
je két órával, a buda
pest-moszkvai gyorsvo
naté pedig hat órával lesz 

rövidebb, 
s éjfél helyett, reggel 8.20-kor 
fog indulni Budapestről. A vo
nat napo'.lta közvetlen hálóko
csival közlekedik majd Buda
pest és Moszkva között, heten
ként háromszor pedig a Moszkva-Belgrád és vissza viszony
latban közlekedő hálókocsit is 
hozza. 

A Stockholm-Szófia között 

közlekedő Balt-Orient Ex- vonalat és 33 óra alatt teszi pressz - mely hazánkba Szo- meg az utat Calaison át Lonbon lép be, s Biharkeresztesen donig. Ez a vonatpár lényegehagyja el országunkat, s mely- se'.l megjavítja a Bécs-Budanek ügyvezetői feladatait a pest közötti nappali összekötMAV látja el - egyike a leg- tetést is. Bécsből 18 órakor lnfontosabb nemzetközi vona- dul és Budapestre 23.30-kor értain�nak. . Főirányvonala és l<ezik. Budapestről pedig regvars?'. szarnyv�n:3la bizt?5ítj� gel 6.40-es indulás mellett a nep, demokrac1ál< fővarosa1
1 Bécsbe 1 2 órakor érkez·k közli közvetlen összeköttetést. . . 

1 · 

Budapesten csatlakozik a Az UJ menetrendi idöszak-
moszkva-budapesti gyorsvo- j ban 
nattal, a bel.,arádi szárnyvona- megnyílik a személyfor-
la csatlakozást kap a Simp- galom Murakeresztúr-
!on,-Orient Expresszel Szó- Kotoriba átmenetben Ju-fia-Istanbul-Thesszaloniki - goszlávia és Olaszország Athén felé, Budapest-Ist4'7!.- felé. 
bul között közvetlen kocsival. Egyelőre hetenként három
A varsói szárny továbbítja a szor közvetlen kocsi lesz RiMoszkva-Bécs között közle- jékába (Fiume) és Velencébe. 
kedő közvetlen hálókocsit, Bu- A Csehszlovákiába irányuló karestben pedig a Moszkva.- megnövekedett utasforgalomSzófia közvetlen hálókocsit ban az utarok kényelmét fog
veszi fel. ja szolgálni a naponkénti köz-

E vonat menettartamában vetlen kocsi Budapest-Hidas
sik�rült észak-tléli irányban németi - Kosice - Poprad -
hatórás rövidítést elérni és a Tatry viszonylatban. Berlinből, Varsóból és Prágából Szófiába !közlekedő köz
vetlen kocsiknak Belgrádon át 
törté'.lő továbbításával továb
bi tíz órával rövidül meg. A 
vonat Budapestről a kora esti 
órákban fog elindulni, s a ha
tárt éjfélkor lépi át Bilharke
resztesen. Ellenkező irányban 
nincs lényeges változás a bu
dapesti indulás és a szobi ki
lépés tekintetében. 

Bővül a nemzetközi 
vasiíti összeköttetés 

A nyugati országok felé is 
'.lagy mértékű javulást jelen
tenek az elfogadott menetren
dek. A svájci útirányon kö,;le-
kedő london--párizs-buka-resti Arlberg--Orient Ex-
pressz minden '.lap fog közle
kedni Budapestig; menetrend-

i je lényegesen nem változik. 
Nagyjelentőségű, hogy az 

Orient Expressz, amely évek 
óta ésak Bécsig közlekedett, 
vasár'.lap kivételével a hét 
minden napján Budapestig és 
hetenként háromszor Lökös
házán át Bukarestig fog köz
lekedni. Ez a vonatpár a Német Szövetségi Köztársaságon 
át Salzburg-München-Stuttgart-Karlsruhe - Strasbourg 
útirányon 27 óra alatt futja be 
a Budapest-Párizs közötti út-

A magyar vasutasokra vár 
az a feladat, hogy a hazánkon 
átmenő nemzetközi vonatok 

menetrendszerű közlekedését 
minden eszközzel biztosítsák. 
A legmesszebbmenően gondos
kodni kell, hogy a Magyar Al
lamvasutak részéről a vona
tokba sorozott háló- és közvet
len személykocsik műszakilag 
kifogástalan állapotúak legye
nek, a kocsikat tisztán tartsák, 
a jegyvizsgáló személyzet ma
gatartása udvarias és fegyel
mezett, öltözetük kifogástalan 

legyen. 
Határállomásainkon és mind

azon állomásokon, amelye
ket a nemzetközi vonatok 
érintenek. a legnagyobb rend
ről és tisztaságról kell gon
doskodni. Különösen gondot 
kell fordítani a pályaudvari 
éttermek. büfék. étkezőkocsik 

és hálókocsik tisztaságára. 
A nemzetközi forgalom lebo
nyolításában részvevő minden 
vasutas tudatában éljen, hogy 
a hazánlvba ut"azó vagy hazán• 
kon átutazó utasok elsősorban dolgozóink magatartásából ala
kítják ki véleményüket vasutunkról és hazánkról. 

Ezek tudatában végezzuk 
munkánkat és így készüljünk a 
várható nagyobb nemzetközi 
forgalom lebonyolítására. 

számítva a fűtóházból való /kijárást, a von-atrajárást, a menetidőtartamot, érkezés után pedig az idegen fűtőházba való bejárás időpontját foglalja magában. Visszaútban az idegen fűtőházi kijárástól a honos tíítőhá.zba való bejárásio eltelt 
idő a mozdonyfélfordu!ó második része. Ez a két félforduló 
adia a gép honos fütőháztól 
honos fűtőházig megtett útját, 
amelybe az idegen fűtőházban 
eltöltött idő nem számít bele. 
Ezek figyelembe vételével pon
tosabb képet lehet kapni a 
gépácsorgásokról, könnyebben 
meg lelhet állapítani azok okát 
és kiküszöbölésének módját. 

Rosszabb teljesítés 
- több géphiány 

A mozdonyfélforduló norma
teljesítése akkor kielégítő, ha legalább 80-90 százaLék körül mozog. A nyáron és az őszi 
forgalom legelején hálózati 
szinten ezt a teljesítést sikerült 
is elérni. A forgalom erősödé
sével, az időjárás rosszabbodá
sával azonban megváltozott a 
helyzet s a mozdonyfélforduló 
idő teljesítése ma csupán 40-
50 százalék, ami azt jelenti, 
hogy majdnem kétszer annyi 
gépet kell igénybevenni a for
galom lebonyolításához, mint 
két-három /hónappal ezelőtt. 

Felelesleges �1angsúlyozni, 
milyen káros jelenség ez az 
osz1 forgalom csúcspontján, 
amikor arra lehet számítani, 
hogy egyes árutömegek (kuko
rica, cukorrépa, burgonya stb.) 
felhalmozódása következtében 
a csúcsidőszak sokkal hosszabb 
lesz, mint más években. Külö
nösen káros ez azokon a nagy
fovgalmú vonalakon, amelye
ken ezeknek az árutömegeknek 
szállítása fokozottabb mérték
ben folyik. Igy elsősorban a debreceni igazgatóság vonalain 
és a budapesti igazgatóság 
több vonalán, de egyebütt is. 

A szolndk-debreceni vona
ion például az utóbbi napok
ban így alakult „ mozdonyfél
forduló idő teljesítése: 60-54, 
44-68. 75-79, 55-78, 60-60 
százalék és így tovább, végig 
80 százalék alatt. (Az első szám 
a párcs. a második a páratlan 
számú vonatokra vonatkozik.) 

A debrecen-nyíregyházi vo
nalon még rosszabb a helyzet :  
50-52, 51-52. 42-50, 56-54, 
42-36, 42-36 százalékos képet 
mutat a napi mozdonyfélfor
duló-norma. 

Nem sokkal jobb a százalé
kOk alakulása a budapestszolnoki vonalon sem, pedig ez 
kétvágányú pálya. Itt 60-44. 
57-69, 59-66 százalékos telje
sítmények vannak. 

E vonalak forgalmi és von
tatási személyzete. amelyeknek 
ió együttműködésétől nagy-

mértékben füj!g f> mozdonyfél• 
forduló-idő alakulása, szívesen 
hivatakozik egymás hibáira: a 
forgalmi szolgálat a géprevárásokra, a vontatási személy• 
zet viszont a vonatravárá
sokra. Kétségtelen, hogy 
vannak ilyen hibák, hlszen 
például november 27-én Bu
dapest-Ferencvár0s állomáson 
az 1274. számú vonat mo7.clo
nya 12.16 órától 16.56 óráig 
várt vonatra. Ugyanezen a na
pon az 1274 'II. számú vonat 
gépe 1 1  órától 16.10 óráig ácsor
gott, amíg megkapta vonatát. 
Budapest-Kelenföld állomá
son a gép retides időben kijárt 
az 5 órakor indul1 1080-as vo
nathoz, de 13 óráig kellett vár
nia. 

Ugyanezen a napon néhány 
kiragadott példa a _géprevárá
sokból : Ferencvárosban az 
1078-as vonat 570 percet. az 
5170-es 390 percet. a 380-as 240 
percet várt gépre. 

A vonatra, illetve géprevárá
sok mellett másik súlyos oka a 
mozdonyfélforduló-klö gyenge 
teljesítésének a hosszú menet
idő. Egy szolnoki útról például 
10 óra alatt mindenképpen 
vissza kellene érkeznie a teher
vonati gépnek, e:1elyett ma 
már szinte rendszerré vált, 
hogy 16-20 órát vesz igénybe ez az út. Ilyen esetben a for• 
galom a vonalak zsúfoitságára, 
a vontatás pedig a szén minő
ségének romlására szeret hi
vatkozni. Kétségtelen, hogy 
mindkét mentség jogos - bizonuos mé1·téki17. De nem lehet 
mindent ezzel a két indok
kal menteni, hiszen vannak nagyforgalmú vonalak. ahol a mozdonyfélforduló-norma teljesítése jelenleg is általában 80 százalékos szinten mozog. Hivatkozunk a 
nagyfcrgalmú, egyvágányos dombóvár-budapesti vonal
ra. ahol az utóbbi napokban 
76-77, 80-76, 64-60, 78-54, 
96-67 százalékos félforduló
teljesítések voltak. Vagy a budapest--pusztasza:bolcsi vo
nalra. itt 75-75, 62-64, 78-
88. 61-93 százalékos eredmé
nyeket mutathatnak fel. 

Egyre fokozód-S forgalvm, 
őszi időjárás. gyenge minősé"ú 
szén ellen 2re is lehet tehát jól 
teljesíteni a mozdonyfélfor
duló-idót. ha a forgalom és a vontatás megértően együttmű-
ködik. A 1ó együttműködés el
ső feltétele. hogy a forgalom 
akkorra rendelje meg a gépet. 
amikor a vonat kész. a vonta
tási szolgálat pedig biztosítsa, 
hogy a gép megfelelő időben 
kijárjon. A forgalom biztosítsa 
az áthaladásokat. vigye me
netrend szerint a vonatokat. a 
fűtőházak pedig olyan mozdo
m•okat adjanak ki, amelyekkel 
tartani tudiák a meneti'1nt 
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Írta: Harmati S6ndor, a MÁV Anyagel/6tási lgazgat6ság vezetoje 
A műanyagok a hfa·adástech- nvok 120 fokig hasmál,hatók. A 

nikában, rnm.t sze,,kezeti anya- rétegelt anyagok közül jelentös 
gok és dielektrikum<Jlk kerül- a papírbakelit, amely tropi.zált 
nek a1kalmazásra. Feno1gyan- berendezésekhez is használha
tákból présel�k a rádió és táv- tó. Kivá.lóan nedvesoogállók a 
közlő berendezések dobozait, szilikon alapú Gla.sil. Aspa-ril 
kézibeszélöit stb. A préseléssel 

I 
és Asfaril nevű rétegelt anya.

méretpontos alkatrészeket ké- gok. Szigetelésre naS(}'on alkal
szítenek, utómegmunkálásuk masak a műanyaga.lapú szige
:nem szűkséges. A gyártmá- telő lakkok. 

,nyűk, hQgy fröccsentéssel a 
legegyszerűbbtől a legváltoza
tosabb alakig nagy tömegben 
készíthetők. Hátrányuk, hogy 
hőre érrekenyek és nem min
den oldószernek ál.Lna,k ehlent. 

Fontos csorna:golóanya,g a 
PVC, amelyet ma már víztisz
tán átlátszóan. fólia, lemezsza
lagokban állítanak elő. A mű
anyagfóliák egy másik igen 
szívós csoportja Pe1·fol néven 
i&neretes. �ú-oknak, olajok
nak ellenáll. egyszerűen ra
irasztható. Főleg tartósított 
élelmiszerek csomagolá.3ár-.i 
h �sználják. 

Műgyanta alapú lakkok és ragasztók 

A lakkipar az első alkohol
ban oldható bakelitlakkok 
felhasználása óta a műanyag
l�ok egész sorozatát készíti, 
amelyeket számos iparágban 
eredményesen haszná!lnak. A 
nitrólakko'k népes családja a 
nit1'oceUulóz és étereinek fel
használásával készül. A már 
ismert lágyítókkal (trikrezil
foszfáttar, paltinolokikal) kar
bamid és melamingyantá!kkal 
is kombinálják. !gy fényük 
S7Pbb lesz, tartósságuk megnő. 
Két csoportjuk van : a levegőn 
száradó és az é;1etett lakkok. 
Leve�n szárad a klórkaucsuk 
és a klórbunalakk, valamint a 
PVC alapú �•inoflex-lakkok. 

Az égetett lakkokat 160-180 
fokon égetik rá a tárgyakra. 
Az i lyen lakkok száradási ide
je léncVegesen rövidebb a leve_ 
gőn száradó laklkokénál. Ebbe 
a csoportba tartoznak a kül-ön
iköző bakelit-laklcok, glit>tá
lakkok, alkid-la·kkok. Főleg 
elektromos ipari célokra. szi
getelő-lakkoknak használják 
ezeket. 

A ragasztók annyiban hason
lítanaik a lakk.okra. hogy szin
tén oldószerből és t&.tanyagból 
állanak. Fontos ragasztók a 
karbamidformaldehid konden_ 
zációval készült enyvek. ame
lyek 1 10-160 fokon kötJnek és 
enyhén elszíneződnek. Ilyen 
ragasztókkal átitatott üvegszö
veteket a ha.ióépítésnél és va
gon?Vártásnál használnak. 

„Mindent ragasztó" enyvek 
a különféle cellulóztartalmú 
oldatok, emulziék, diszperziók, 
Jó ragasztó alapanyagok a 
PVC. valamint az akrilátok és 
metakrilátok. A viniléter és a 
polivinilacetát böripae·i és spe
ciális raf(asztók alapanyaga_ 

Epoxid gyantákból olyan 

A jól kiválasztott és helye
sen felhaszmált műan:va,(lak
kok és ragasztóanyagok az 
i,par és a mindennapi élet fcn
tos s,egédanyagai. 

Műanyagok 
a csomagolástechnikában 

Egyre jobban terjed a gép
részek. gépek műan:va11gal va
ló csomagolása. A gépek rozs-
da.mentesen évekig tárolhatók. 

A csomago'á•i célokra ha.sz- trópusi vidékre is suíllíthatók. 
nált műanya�ok nemcsgk * 

azoknak a követelményeknek A műanyagok felhas:z.r.álási 
teszll1ek eleget. amelyeknek ed- lehetősége szinte korlátlan. A 
digi ismert legjobb csoma!(o!ó- fémekben, szinesfémekben 
anyagaink megfeleltek, hanem gazdag országok is m1nd kiter
úiszerű. rendkívül előnyös tu- iedtebben használják a mű
l�idonsá<>aik is vannak. A bar- anya.!(ckat. A magyar vegyipar 
n� színü� fára emlékeztető fe- és � közlekedés do�gozóinak 
-noplaszt dobozok sck.szor biz- eg)'tlttes felada.ta a mu�y'.1gok 

, .. fokozottabb felhasznalasanak tosrtaruak tokéletes csoma�o-

, 
biztosítása a közlekedés terü

lást. Erős versenytársai a fe- ]etén. mert ezzel tehetjük ol
noplasztoknak a polistirolból c.sóbbá. üzembiztosabbá és ké
készült csomagolások. Elő- r.ye'me.,ebbé közlekedé�ünket. 

lcmdler emlékünn2ps§g a szakszervezetben 

ragasztó készíthető, amellyel A Vasutas Dolgozók Szakszervezeté11e·, elnöksége Landler Jenö 
fémet fémhez igen erooen le-

, 

születésének 80. évfordulója alkalmából ün11epségre hívta össze 
het raga.S2.tani. Különösen Lan�ler Jenő . egykori harcostársait. A k�p•

. 
n az illő sorban Landler 

könnyűfémek ragasztásához Jeno �:�f�s�ár".;'1�. <�:te°; i;,0�b���tev���
0

;;'s 

1

/2'i.i:ácso'8;�1a�yu
l
", 

használják. (Kovács Géza felv.) 

F É L E L E M  N É L K Ü L  
(Részle. a Hámán Katóról készülő élelrajzregényből) 

Hetvenegy évvel ezelőtt, 1884. december 2-án született Rá
mán Kató, a Heves megyei Kompolto-n. Ebből az alkalomból 
közöljük az alábbi regény,·észletet, amely 1929-ben játszódik 
le, Vácott, ahol a politikai foglyok nagyszabású éhségsztrájkot 
kezdtek. 

Az éhségsztráJk hetedik napján .,mestei·séges táplálás'' ürü
gyén megöiték Lőwy Sándor és Sztáron Sándor elvtársakat. 
Hámá,n Kató, akinek nevét az egész világon megismerték a 
Rákosi-per idején. nemréaen szabadult a auő1·i bö,·tönből. és 
ebben az időben a Vörös Segély vezetőielcént dolaozott. 0 vál
lalkozott, hogy megszervezi Lőwy Sándor temetését. 

A vonat valamivel kilenc 
után éi-kezett a váci állomás
ra. Elsőnek Kató szállt le, ke
zében egy csoko1· vörös szek
fűvel. Izgatottan szétnézett: az 
állomás előtt nem látott ren
dőrt. Néhány pillanat múlva 
itt is, ott is feltűntek a vörös
szekfűs pest'iek. Mindannyian 
a kijárat felé igyekezte:k, és 

úgy viselkedtek, mintha nem 
ismerték volna egymást. 

Azután hosszú sorban meg
indultak a fegyház felé. Kató 
egy régi isme1·ősével, Szerémi 
Borislcával haladt az élen. Az 
októben;égi szél végignyargalt 
az úton, Kató összerázkódott. 

- Nem félsz? - kérdezte 
Boriska. 

- Nem. Megszoktam félelem 
nélkül é'ni és dolgozni. 

A fegyház elé értek. 
- Ki megy be? - ketdezte 

egy férfi halk-zn. 
- Én! - felelte Kató hatá-

rozottan. 
- Nem mehet be! Nemreg 

szab!!dUlt vigyáznia kell! -
mondt'a �gy alacsony, őszülő
hajú férfi. - Majd • • • 

- Mondtam. hogy én me
gyek! Azt mondom, hogy Lf51-?Y 
nagynénje vagyok. V ar1a
tok itt, majd én megkérdezem, 
mikor temetik ? 

- Nem mehetsz be egyedül. 
Be aka1·ok menni veled . . .  

- FeUűnő Lenne . . .  Nem ? 
- Nem. En is Lőwy rokona 

leszek • . .  Az unokatestvére. 
- Gyere. 
Belépt'ek a fegyház hatal

mas. vassal kivert kapuján. 
Az őr azonnal d1·. Rusztelc ú
jos igazgatóhoz vezette őket. 
A hatalmas igazgatói iroda 
parfőm- és virágillatot ámsz
tott. Kató és Boriska a szoba 
lcözepén megálltak, és az iaaz
gató bocsánatot kérő, szinte 
aláwtos arccal sietett feléjük. 

- őn Lőwy Sándor nagy
nénje ? . . • Végtelenül sa3na
lom . • . nagy kár, hogy ilyen 
tehetséges fiatalnak mea kel
lett halnia . . .  

Az igazgató a kezét nyújtot
ta. de Kató továbbra is gör
csösen szorította magához a 
szekfűt. Maga előtt látta a 
fiatal Lőwyt. Az cnos a tüd�
jébe enaedte a tejet és tiidő
gyulLadást kapott. ts mo· ' a 
gyilkos előtte hajlong és ré•;:
vétét akarja nyilvánít1ni! Ka
tó az iqazr,ató szemébe nézett 
és fojtott hangon anm1it kér
dezett: 

- Mit tettek ve�? 

- Csalc amit a törvény meg
enae-i! - felelte. 

Kat'ó közelebb lépett Rusz
telchoz. 

- Szóval ön nemcsak igaz
gatója, hanem hóhéra is a 
fegyháznak? Az igazgató el

vörösödött, hátrálni kezdett, és 
az asztalhoz lépett. Megnyom
ta a cse-ngőt, és négy fegyőr 
lépett be. Kettő az íróasztal
hoz, a:> igazgató mellé állt. 

- Ha nem számítanám be 
a gyászokozta fájdalmat, fegy
ől'ökkel kísértetném vissza 
Budapestri� • 

- A testvérem gyillcosától 
nem is várok mást, de je{fyez
ze meg, hogy mindenért felel
nie keli egyszer, mert mi 
semmit sem felejtünk! - Ka
tó tekintetét nem bírta az 
igazgató, elfordult, aztán az 
ajtÓ!'a mutatott. A fegyőrök 
csak az igazgató intésére vár
tak. Kató azonban tovább is. 
mozdulatlanul ott állt a szoba 
közepén és nézte az igazgatót. 
- Ne gondolja, hogy kellemes 
nekem magával egy levegőt 
szívni. Mondja meg, hány óra
kor lesz a temetés és örömmel 
fordítok önnek hátat! 

Az igazgató tehetetlenül 
mozgolódott. Kellemetlen volt 
számtíra, hoay beos,:tottjai 
előtt így beszélnek vele. Minél 
előbb túl akart lenni a beszél-
getésen. 

- Tizenöt perc mú.Zi:!l kuzd
juk a holttestet! - felelte. 

Kató köszönt. és mindketten 
kijö'te', az igazgot6i irodából. 
Az őrök a kapuhoz vezették 
őket ahol az el„társak már 
izgatottan vártak. Humbál, 
rr,•• szé1esvállú, mindíg nyu
godt férfi oclasza1a"t eléjülc. 

Izqultunk. Már azt hit
tük, l0t0 rtóztatták. 

Nem ismert fel az igaz-
gotó. 

Boriska megfogta Kató kar
ját. 

Az igazgató arcá1•ót azonnal - Pe:1iq ri Ráko•' ·u0r rész-
eltűnt az alázatosság. vevői itt iilnek . .  , No, hát az 

A vi l lamosál l ítású vá ltók tél i  üzemeltetéséről 

Írta : Kmetty Imre, a 9. szakosztály vezetője 

NAGY HóES�EK. HÓVI
HAROK, ólmosesők és fagyok 
gyakran üzemzavarokat okoz
nak a váltó- és jelzőállító be
rendezéseknél. Legtöobet a 
villamos állító művekkel fel
szerelt (elektrodinamikus)) ál
lomások szenvednek az időjá
rás viszontagságaitól. 

A villamosberendezések hí
veinek sok elítélő bírálatot kell 
hallaniok ilyenkor. Egyesek 
előtt ugyanis érthetetlen, hogy 
elektromorjaink télen rosszab
bul működnek, mint nyáron. 
Mások nem értik meg, hogy 
miért nem tudja a motor télen 
a csúcssíneket áthúzni, hiszen 
a mechanikus állítóberendezé
seknél a váltóőr ezt - bár va
lamivel nagyobb erőfeszítés 
árán -. el tudja végezni. So
kak véleménye szerint télen a 
villamos berendezéseknek job
ban kellene működniök. mint 
a mecnanikuscknak, mert 
ezeknél nincsenek szabadban 
vezetett állítóhuzalok. melye
ket gyakran karvastagságú 
zúzmara borít és a vezetéki 
csigákra is ráfagy a vezeték. 

A villamos biztosítóberende-
zések szakemberei tudják, 
hogy 

a. nehézségek gyökere a 
villamos csúcssín ellenőr

zésében rejlik. 
Az állítóműre vonatkozó elő

írások és gyakorlati tapaszta
latok - mechanikai állítóbe
rendezéseknél - azt a köve
telményt támasztják. hogy a 
váltóállító emeltyűt végállás
ban csak akkor lehessen be
csappantani. ha a csúcssín és 
a tősin között 4 mil:imét-2rnél 
kisebb hézag van. továbbá, ha 
a váltón l::vő kampó a meg
a!rnsztó pofát le_ga!ább :;6 mil
liméterre átfogja. A me:hani
kus állítású váltók tehát 70 -
36 - 34 milliméter toleranciát 
megengednek. ezzel szemben a 
villamos hajtóműnél a váltón 
lévő kampónak tökéletesen el 
kell érnie vé.eátá!lását ahhoz, 
hogy a villamos ellenőrző 
ár;,mkör záródjon. 

Ez annyit jelent. hogy amíg 
a mechanikai berendezéEeknél 
a jelző szabadra állítható ak
kor is, ha a vágányútba eső 
tetszőleges számú váltónál a 
kampó végállásáig legfeljebb 
34 milliméter hiányzik, a vil
l amosberendezéseknél azonban 
már akkor sem lehet jelzőt ál
lítani, ha csak egy, a vágány
útba eső váltónál a kampó 
végállásáig 1-2 milliméter 

a jó, hogy nem történt semmi 
baj. Kiadják Lőwyt? 

- Tizenöt perc múlva! 
- Na, akkor ígérje meg, 

hogy a temetésen nem szól egy 
szót sem. Maga már megtette 
a magáét a mai napon. A vö
rös temetés többi részét bízza 
rám. 

* 

Egy ponyvával letakart 
stráfkocsi fordult ki a fegyház 
kapuján. A lovakat egy fe
gyenc vezette. A kocsi mellett 
két fegyőr haladt. Kató oda
liipett az egyLkhez: 

- Ez Lőwy Sándor holttes
te ? 

- Ez. 
Kató felhajtotta a ponyvát 

és egy percre mindenki lát
hatta a festetlen deszka.kopor
sót. A férfiak levették kalap
jukat. A fe{fyenc is megállí
totta egy pillanatra a lovakat. 
A szekfűcsolcrokat ,·árakták a 
koporsóra. A fegyőr rászólt a 
fegyencre: 

- Hajt.son már! 
A st·ráfkocsi nyikorogva 

megindult. Kató odalépett 
közvetlenül a kocsi után, mel
lette Szerémi Boriska és Rum
bál haladt. 

- Még most is félnek tőle 

hiányzik. Ezeknél ugyanis a 
kampó tökéletes zárása szüksé
ges ahhoz, hogy a villamos el
lenőrzés létrejöjjön, ami a jel
ző szabadra.állításának felté
tele. 

A MOZDONYRÓL LECSE
PEGÖ VIZ a csúcssín rögzítő 
szerkezetben jéggé válik, a hó 
a tősín és a csúcssín között 
jéggé préselődik, a finom por
havat a szél minden kis résbe 
befújja. Ezek körülményessé 
teszik. vagy teljesen megbénít
ják a villamos váltó-hajtómű
vet. Mindezek dacára azonban 
el kell érnünk, hogy a beren
dezések érzékenységük ellené
re is - sőt éppen emiatt - té
len is üzemképes állapotban 
legyenek. 

A Szovjetunióban az embe
reket még a tél beállta előtt 
kijelölik az egyes állítómű 

körzetekre. Tapasztaiatok sze
rint egy 60 váltós. közepes for
galmú, elektrodinamikus állo
más váltóinak zord időben 
való kiszolgálásába hat ember 
szükséges. Az embereket sep
rűk.kel és kaparóvasakkal sze
relik fel (Célszerű a kaparó
vasakat a seprőnyél felső vé
gére erősíteni.) 

Az eljegesedett váltóknál 
feltétlenül szükség van ol-

vasztóberendezésekre. 
A nálunk most beszerzett ben
zinüzemű jégolvasztó berende
zések véleményem szerint igen 
hasznosak lesznek a váltók 
fagytalanítására. 

Előnyösen alkalmazható a 
jégtelenítésre a következő �Y
szerű megoldás is: a tősín alá 
- ahol a csúcssín rögzítő van 
- barnaszén brikettel töltött 
lapos bádogdobozokat helyez
nek el. Egy darab brikettet 
meggyújtanak, ami által lassan 
izzásba jön a többi is és a fel
szálló meleg a csúcssín rögzí
tőket még hóvihar esetén is 
órák hosszat hómentesen tart
ja, egyben megakadályozza a 
lefagyást. A csúcssín és a tósín 
közötti részt, természetes�n 
seprűvel kell tisztántartani. 

Az emberek helyes oktatá
sával elkerülhetjük a céltalan 
seprést és lapátolást. Elegen
dő. ha a csúcssin és a tősin kö
zötti részt, a megakasztó po
fák és a saruk csúszófelületeit. 
a kampós csúcssín rögzítőszer
kezet csúszó- és ütköző felüle
teit. valamint a csúcssín fel
fekvő felületeit a tősínen (tő
sínkamra) hó_ és jégmentesen 
tartják. 

A váltókezelő idejében kö
zölje a váltótisztítókkal. hogy 
mely váltókra lesz szükség a 
következő menetnél. vagy vo
natrendezésnél. Ezeket a vál
tókat azután sorjában megtisz
títják és amint értesítést kap
nak a váltóőrök, azonnal állít
sák. 

Gondoskodni kell a váltók 
megfelelő, jól látható számo
zásáról. Helyes a számozást a 
hajtómű vasszekrény fedőlap-
ján is feltüntetni. 

SZELJ.\IE.NTES HAVAZÁS
NÁL többnyire sikerülni fog a 
váltókat üzemképes állapot
ban tartani úgy, hogy azokat 
az állítóközpontból, normális 
módon villamos árammal állí
tani lehessen. Hóvihar, de fő
ként ólmoseső esetén ez bi-
zony gyakran nem fog sike
rülni. 

A villamos váltó- és jelző
állító berendezésekre - épp
úgy, mint egyéb villamos 
áramkörökre vonatkozó 
számítások és gyakorlati ta
pasztalatok szerint abban az 
esetben, ha az állító áram biz
tosítéka vörös izzóvá lesz. az 
állító árammérő mutatója a 
megengedett értéket túlhalad
ja (egyszerű váltónál 2,5-3 
amper. angolváltónál pedig 
4-5 amper áramerősség kb. 3 
másodpercig), a váltóőr tarto
zik a váltóállító gombot azon
nal visszaállítani és a további 
á!lítási kísérletekkel felhagy- mondta Kató. 

Humbál megérintette a 
ját. 

kar- ni. Figyelmetlen váltókezelők, 
akik váltóál!ításkor az áram
mérő mutatóját nem figyelik, 
sőt figyelmen kívül hagyják a 
váltóállítás · idején szóló ellen
őrző csengő 3-4 percnél hosz
szabb csengését is (ami a vál
tó küszködésére vall), köny
nyen kiégethetik az állító biz
tosítékokat. Figyelembe kell 
venni azt is, hogy a biztosíték. 
amely új korában 10 amper
nél olvad ki. ha többször vö
rösizzóvá válik. már 7 sőt ke
vesebb ampernél is kiolvadhat. 
Ismételt beállítási kísérletek
nél a hajtóműben lévő kontak
tusok is leéghetnek. mert a 
kontaktusok nem kellő érint-

- Kató, ígérje meg, hogy 
nem szól a temetőben egy 
szót sem. Azóta már futnak 
Budapestre a távíródrótokon a 
táviratok és jelentik a b2lügy
miniszternek, ho{fy Vácon vö
rös temetést szerveztek a kom
munisták . . • 

A menet a főutcá,, haladt 
végig. A vörös sze1,fúvel borí
tott stráfkocsi fájdalmasan 
nyikorgott. Egy kicsit fújt a 
szél és a csendben lehet'ett 
hallan• a távíródrófok mono
ton zúrrvsát. 

MÉSZÁROS FERENC 

kezése folytán volta.ív képző
dils:. 

HÓVIHARBAN. ha az emlí
tett eszközökkel nem tudjuk az 
elektromos állítást fenntartani. 
a váltóhajtó-motor kézi hajtá
sára kell á !térni. Ilyenkor a 
villamosállítóműnek a mecha• 
nikaival szemben az az előnye, 
hogy 

a váltók azonnal kézzel ál
líthatók, anélkül, hogy va
lami külső összekötő részt 

el kellene távolítani, 
miként azt a vonóvezetékes 
váltóállító műveknél ilyenkor 
tenni kell. (Kéziállitásra való 
átszerelés.) 

Azzal, hogy az állító és el
lenőrző áram biztosítékait ki
vesszük, a váltót az állító köz
ponti berendezéstől teljesen 
függetlenítjük és forgattyú se
gítségével - melyet a hajtómű 
megfelelő nyílásába helyezünk 
- kézzel állíthatjuk. Ne fél
jünk. ezt az előnyt messzeme
nően kihasználni !  

A forgattyúkat a felelős em
bereknek adjuk át, akik azt 
kezükből ki nem adhatják. 
Minthogy az ilyen kézzel állí
tott váltóknál helyszíni váltó
ellenőrzés, vagy kézizár alkal
mazása tolatási mozgásoknál 
nem szükséges. így az összes 
váltóállítások kéziforgattyúval 
történhetnek. A váltóállítók 
minden esetben hangszórón 
keresztül kapnak parancsot a 
toronyból, hogy a váltót + 
vagy - állásba hozzák. 

Jó segítség, különösen an
golváltóknál és főként kevés 
gyakorlattal bíró emberek szá
mára, ha a tösín törzsének 
belső oldalára az alaphelyzet
ben fekvő csúcssin csúcsa előtt 
fehér, vagy sárga olajfestékkel 
+ jelet festenek. 

A MENETEKHEZ SZUKSi:;
GES VÁLTÓKNÁL minden 
eszközzel meg kell kísérelni n 
villamosárammal való. tehát 
szabályos átállítást. Ha ez sem
miképpen sem sikerül és kézi 
forgattyúval kell a váltót átál
lítani, akkor a továbbiakban 
az F. 2-es számú utasításban 
előírtak szerint kell eljárni. E 
megoldást azonban nem tekint
hetjük telejsen megnyugtató
nak. éppen ezért a biztosítóbe
rendezési szakszolgálatnak 

mielőbb meg kell tervezni 
és megfele'ő számban elő
állíhni egy könnyen és 
gyorsan felszerelhető és 
ilyen esetekben alkalma-

zandó kézizárat. 
amely a váltó csúcssínének 
végállásá t ellenőrzi. Ezt a for
galom biztonsága érdekében 
alkalmazni kell csúccsal szem
ben érintett váltóknál még ak
kor is, ha a váltókezelő az ál
lító központi készüléken a vál
tóállító (10 amperes) és csúcs
sín ellenőrző (0,7 amperes) biz
tosíték behelyezése által meg 
is győződik a váltó helyes és 
végállásáról (a csúcssín tökéle
tes záródásáról) és jelzőt tud 
állítani. 

Hogy a forgalombiztonsági 
követelményeknek eleget le
hessen tenni. minden villamos 
áHitóközpontban megfelelő 
számú kézizárat kell készlet
ben tartani és a lezárási terv
nek megfelelő kulcstáblákat 
előkészíteni. A kézizárak fel
rakása - különösen nagyobb 
számú váltóra - vitathatatla
nul jelentős mértékben lassítja 
a forgalmat, azonban ezt a for
galom biztonsága érdekében 
különösképpen áthaladó vona
toknál el kell végezni akkor, 
ha a váltókat állítóárammal 
nem lehetett átállítani és azt 
kézzel hajtották át. (Intő pél
d� erre a szári baleset.) 

E cikkel is felhívom a fi
gye,lmet a kézizárak mielőbbi 
megszerkesztésére, ami egyéb
ként a 9. szakosztály újítási 
feladattervében is szerepel. 

Hogy a váltónak kézzel való 
átállítása minél gyorsabban 
megvalósítható Jegyen, a for
gattyú forgatásához szükséges 
teret kődaraboktól. hótól. jég
től mentes állapotban kell tar
tani. Helyesnek tartanám e te
ret könnyen leemelhető fedél
lel ellátni. 

A villamosmotorokkal állí
tott váltók karbantar1ásá
ra, tisztítására. kenésére az 
évnek mh időszakában h 
fokozottabb gondot kell 

fordítani, 
mint a mechanikus. közPonti 
állit:\sú váltókra a téli idö
szakban azonban e körülmé• 
nyeket hatványozottan szem 
előtt kell tartani. 
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Az iga:&gatóságok· kö:&ötti versenyről „A Társadalombiztosítási Tanáts tükröue pártunk, 
A dolgozók érdeklődéssel kí

sérik az igazgatóságok egymás
közötti versenyét. Az érdeklő
dést fokozza, hogy az igazgatói 
alap jutalmazásra fenntartott 
részének elosztásánál fizyelem
be veszik a versenyben elért 
helyezéseket. Az igazgatóságok 
közötti versenyben,, a ikétségkí
vül meglévő eredmények mel
lett lhiányosságolclrnl is talál-

kozunk, amelyek időről időre 
felvetődnek a verseny értéke
lésénél. Sajnos előfordul, hogy 
egyes igazgatóságok képvise
lői nem azért harcolna:k, hogy 
a hibák megszünjenek, hanem 
azért, hogy alacsonyabb terv
számokat kapjanak és így 
jobb munka nélkül, nagyobb 
eredményeket mutathassanak 
föl, 

államunk gondoskodását a dolgozókról" 
gélyek összege pedig ez alatt 
az idő alatt közel 10 OOO forint 
volt. A beteglátogatási albi
zottság 459 beteg közül 370-et 
látogatott meg, nyolc esetben 
leplezett le álbeteget, az egész
ségügyi albizottság rendszere
sen ellenőrizte a laktanyát, az 
üzemi konyhát és az étkezdét. 

A szakosztályok keveset tlfródnek a versennyel 

mert nem ellenőrzi kellőkép
pen az igazgatóságok anyag
osztályainak munkáját. Ennek 
következménye, hogy például 
Miskolc-igazgatóság anyag
osztálya a kapott rendelkezés 
szer.int feszítette az élüzem 
szinteket és így globális telje
sítményét alacsonyabb száza
lékra teljesítette. Ezzel szem
ben más helyen a laza szinte
ket tovább lazították és így 
látszólag kitűnő eredménye
ket értek el. Beszéljenek a sm
mok: Celldömölk-szertár ré
szére a leterhelési százalékot 
55-ről 52 százalékra csökkentették, a kirakási időt 2,1 órá
ról 2,5 órára emelték, az ön
költséget 0,70-ről 0,75 forintra növelték. Debrecen-szertámál 
a leterhelési százalékot 70 szá
zalékról 60 százalékra, Szeged 
Tisza-szert.árnál 45 százalékról 
40 százalékra csökkentették, 
ugyanaldtor Miskolc-fűtúház 
szertáránál 50 százalékról 65 
szá:oolékra emelték. 

Az üzemi bizottság helyisé
gében annyian szorongunk, 
hogy már az ajtót sem lehet 
kinyitni. A küldöttgyűlés meg
kezdése előtt még csak talál
gathatjuk, mi az alapja ennek 
a szemmel láthatóan élénk ér
deklődésnek, amit Budapest
Déli-pályaudvar társadalom
biztosítási küldöttei tanúsíta
nak a Társadalombiztosítási 
Tanács választása iránt. Egyet
len küldött sem hiányzik. s eb
böl arra következtethetünk. 
hogy az állomás dolgozói látiák, 
tudják: a dolgozókkal való tö
rödés, szociális problémáik in
tézése elsósorban a TT mun
kájában tükrözódik. Tehát, aki 
feielősséget érez a dolgozók 
problémái iránt, az tevékenyen 
részt kér a TT munkájából. 

Szervezettebb munkát 

az új Tf.ben! 

Ne forduljon elő, hogy egy-egy 
beteglátogató négy óra .hosz
szat tartó látogatásával farasz• 
sza a beteget. Németh László
né szóvátette, hogy a jutalom
üdüléseknél nem tartották be 
a tervet mert nem egyeztettél� 
össze ; munkában élenjáró, 
üdülésre javasolt dolgozók 
szabadságidejét a beutalás ide
jével. 

Előfordul, hagy a szakosztá
lyok hosszú ideig nem vizs
gálják meg a helyszínen az 
egyes igazgatóságok körül
ményeit, hanem elgondolás 
szerint adják a tervszámokat. 
Például a pécsi igazgatóság 
1955�ben csak két esetben tu
dott termelési tervénél 100 
százalékot elérni, mégsem ju
tott eszébe senkinek megnéz
ni, hogy vajon jók-e a terv-
1zámok. Az ilyen esetewből 
ana lehet következtetni, 
hogy egyes szakosztályok a 
teljesítéseket tudomásul ve
szik, de alakulásuk körülmé
nyeit nem vizsgálják. 

Az üzemviteli tervszámok 
teljesítései alkalmasak arra, 
hogy eldöntsék a helyezést a 
versenyben. Ha egy igazgató
ság ezeket jól teljesíti, első 
lesz, függetlenül attól, hogy 
üzemi osztályainak az ered
ményei rosszak. Például ja
nuárban a szegedi igazgató
ság, februáriban a debreceni 
i:;azgatóság, szeptemberben a 
szombathelyi igazgatóság lett 
igy az első. 

A debreceni és szegedi igaz
gatóságnál több hónapon át 
az üres és rakottkocsi-forduló 
tervszáma nem adta a teljes 

Rendet kellene teremteni 

A BEV rák06SZentmihályi 
vonatainál a vonatfordulók 
szűkek. Az is igaz, hogy Rá
kosszentmihályon tulajdon
képpen nincs végállomás, de 
mégis teruú kell valamit, liogy 
minden fordulónál szellőztes
senek és takarítsanak. 

Helyes, lenne a kocsikon 
szellöztető ablakokat vágni. Az 
utazóközönséget a kocsik kö
zepére kifüggesztett táblákkal 
nevelni lehetne arra. hogy 
például a hamutartókat hasz
nál.ia. Az is tűrhetetlen. hogy 
a kocsik egy része világítás 
nélkül közlekedik. holott so
ros kapcsolású kocsivilágftá
isi izZálámpa a szükséges 
mennyiségben rendelkezésre 
áll a Nyugati pályaudvar szer
tárának VI. raktárában. 

Major G.ábor Pál 
Anyagellátási Igazgatóság 

Bürokrácia a javából 

Elnézést kérünk kedves le
veiezönktől, hogy írásábol 
csak az adatokat !közöljük, de 
reméljük, hogy az illetékesek 
így is értenek belóle és elég
séges lesz ahhoz, hogy végre 
megoldják jogos panaszukat. 
(Szerk.) 

1954 márciusában a Déli fű
tőház üzemi konyhája részére 
gáztűzhelyek érkeztek. Aprili&. 
ban 14 OOO forint költséggel a 
főgázvezetéket bevezették az 
utcáról. Három nap múlva 
jött a gáz.szerelő vállalat, hogy 
felszerelje a gázmérő órákat, 
de hitel hiányában nem volt 
belső vez2ték és így a munkát 

Két rakodási főnökség versenye 
A Budapesti Ralkodási Fö

nö�ég párosversenyben áll a 
Debreceni Ra'kodási Fónőkség
gel. Az eleven verseny több
ször segítette már hozzá mind 
a két főnökséget az élüzem
cím elnyeréséhez. A novemberi 
eredmények a következők: 

Debrecen: foglalkoztatási fok 
87,3, tervteljesítés 143. hasznos 
teljesítés 125 százalék. Buda
pest: foglalkoztatási fok 83, 
tervteljesítés 159. hasznos tel
jesítés 132 százalék. Egy ténye
zőnél telhát a debreceniek, kPt
tőnél a budapestiek teljesítet
ték jobban a tervet. 

Az adminisztratív dolgozók
nál a rakodási irányítók közti 
versenvben Szécsényi Ferenc 
irányító (Budapest) van az 
élen, összpontszáma 93. 

forduló tervszámát, amelynek 
pedig egyeznie kellett volna 

A budapesti igazgatóság hat, 
a miskolci igazgatóság négy 
százalék-kedvezményt kap a 
mozdonyfélfordulónál és az 
utazási sebességnél. Ha nehe
zebb körülmények között dol
gozó igazgatóságokon segíte
ni kell, az ne százalékok aján
dékozásában, hanem a helyes 
tervkiszabásban jusson kife
jezésre. 

Az összekapcsolt mozgal
mat másképpen értékelik az 
igazgatóságok egymás közötti 
versenyének végrehajtási uta
sítása alapján és másképp az 
összekapcsolt mozgalom vég
rehajtási utasítása szerint. Az 
eredmények különbözőek és 
így a do4lozók nem tudják, 
hogy melyik a helyes. 

A béralap vizsgálat-a sem 
jó. Az az igazgatóság jobb, 
amelyi!k több bért takarít 
meg. Ez eddig helyes. De hely
telen, hogy akkor is jobb, ha 
a megtak,arítást úgy éri el, 
hogy létszámát nem tudja be
tölteni és elmarad a tervek 
teljesítésében. 

Külön kell szólnunk az 
Anyagellátási Igazgatóságról, 

nem tudták elvégezni. Megin
dult a hajsza a hitelért, a gáz
tűzhelyek pedig a kereskedel
mi főnökség raktárába kerül
tek. 

Végül né'hány szót a verseny 
értékeléséről: Valóságos ma
tematika tanárnak kell lermi 
ahhoz, hogy ki tudják számol
ni a termelékenységi terv-, il
letve tényszámokat. Szögletes. 
kerek zárójel. nulla és egész, 
két-három ezreddel való szor
zás milliókkal, i1letve hasonló 
számokkal való osztás, finomí
tás céljából. Eil!llek a bürok
ratikus módszernek véget kell 
vetni; 

Reméljük, hogy - rövide
sen - az igazgató.ságok egy
más közötti versenyének érté
kelésénél ezekről már nem 
kell vitatkozni. 

Milyenek legyenek 

a TI tagjai 

Ennek igazságárél meg is 
győződhettünk Ember Ferenc 
elvtárs, a TT elnökének be
számolója után, amikor szinte 
valamennyi küldött igyekezett 
hozzászólásával segíteni a 
megválasztandó tanács mun
káját. A hozzászólásoknak ked
vező alapot adott egyébként a 
!:leszámoló is, amely nem nél
külözte az önbírálatot. 

Ember elvtárs rámutatott, 
hogy a szakszervezeti válasz
tások szerves része a társada
lombiztosítási tanácsok meg
választása, s felhívta a kül
döttek figyelmét, hogy olyan 
tagokat válasszanak a tanács
ba, akik a legjobban szem 
elótt tartják szocialista társa-
dalmunk fó törvényét: a doi
gozó emberról való gondosko
dást. Az egészségvédelem, a 
betegbiztosítás, a beteglátoga
tás, a szociális juttatások, a 
dolgozók jogainak védelme, s 
ugyanakkor azok leleplezése, 
akik jogtalanul, csalással hasz
not akarnak húzni a társadal

tünk. Szár állomáson a vonat- mi gondoskodásból - mindez 
nak áthaladása van. Felfigyel- a feladat a TT tagjaira, illetve 
tem arra, hogy az éjjeli vo- bizottságaira hárul. 
natindító tárcsával a forgalmi - A TT - mondotta Ember 
szolgálattevó fia játszik s az elvtárs - eddig is igyekezett 
apja a nappali indító tárcsá- jól ellátni ezt a sokrétű fel
vaJ adott jelZést. Itt már elő- adatot. Az üdültetési albizott
fordult, hogy amikor szükség· ság jó- munkáját dicséri, hogy 
volt a tárcsára _ valószínűleg az állomás részére eredetileg 
a fenti okok miatt _ a forgal- tervezett 38 beutalás helyett 
mist.a nem találta 5 ezért a 86 dolgoz�t sikerült üdültetni 
vonat megkésett. Ezeket az ebben a� evben. 
eseteket már jelentettük fel- (\- segelye�és1 �lb1zo�tság -
sőbbségünknek, de eredmény- mmt a. bes�olo emlltette -
telenül. Igy mi hiába harco- az elmúlt ket ev során 227 dol-
lunk a percekért 

I 

gozót javasolt rendkívüli se-. 
gélyre, a javasoltak kezéhez 

Varga Pál vonatvezető közel 70 OOO forintot fizettek 
Keleti pályaudvar kt, az alapszabály szerinti se-

Serester Magdolna arra kér
te a TT-t találjon módot ar
ra hogy � beteglátogatók ap

A beszámoló a bírálat hang- róhb ajándékokkal is ��jez
ján szólt arról, hogy a segé- hessék az állomás dolgozomak 
lyezési bizottság nem minden együttérzését dolgozótársaik
esetben vizsgálta a legnagyobb kal. Hajdu és Sikhegyi elvtár• 
alapossággal a segélykérő szo- sak az üdülés örömeiről be
ciális körülményeit, a beteglá- széltek s kérték az üdültetési 
togatási bizottság pedig több- bizottságot, hogy a téli idő
ször nem 48 órán belül láto- szakban is gondoskodjon meg
gatta meg a betegeket. Az felelő számú beutalásról, mert 
üzemi bizottság, valamint a a dolgozók nemcsak a nyári, 
TT elnöke és titkára nem el- hanem a téli üdülést is meg
lenőrizte elég szigorúan, hogy kedvelték. Sikhegyi elvtárs a 
a bizottságok munkaterv sze- pártbizottság nevében arra 
rint dolgozzanak, ezért néhány kérte a megválasztandó TT 
bizottság egyáltalán nem ké- tagjait, hogy mindig gond.dal, 
szitett munkatervet. Az újon- szeretettel foglalkozzanak a 
nan megválasztandó TT veze- dolgozók ügyes-bajos problé
tói nem lehetnek ilyen elné- máival, működésükben jusson 
zók � mondotta befejezésül kifejezésre pártunk, államunk 
Ember elvtárs -, mert a kö- messzemenó gondoskodása, a 
vetkezó évben jelentkezó na- TT legyen a szakszervezeti 
gyobb feladatok a leggondo- munka egyik legerósebb pillé
sabb, a legszervezettebb mun- re. 
kát követelik. Ember elvtárs a felszólalá-

A beszámoló után megin- sokra adott válaszában még 
dult hozzászólások sok új részletesebben foglalkozott a 
szempont szerint egészítették TT működésével és további 
ki a TT feladatkörét. Kiss elv-

, 

feladataival, majd a küldött
társ például azt kérte, hogy a gyűlés egyhangúan megválasz
beteglátogatók személyét is totta az úi. hattagú Társada
megfelelően válogassák meg. lombiztosítási Tanácsot. 

,, Ügyes kezek szakköre" 

A 4<aposvárl MÁV ne-velőintézet tanulói „ügyes kezel< szakköré"· 
nek foqlalkozása, 

(Kovács Géza felv,J 

1954 decemberében a ferenc
városi pályafenntartási főnök
ségtől a szerelők méretet vet
tek és ígérték, hogy decem
ber 17-én megkezdik a mun
kálatokat. Nem lett belőle 
semmi, mert a gázszolgálitató 
vállalat nem tudta biztosítani 
a gáz terhelését. Megindult a 
hajsza a gázért. Meg is jött az 
engedély, hogy a gázt 1955 
novemberében be lehet kap
csolni. Engedélyezték a hitelt 
is. A munkát októberben átad
tuk a Déli pályafenntartásnak, 
ők átadták a ferencvárosiak
nak. onnan a Magasépítő Vál
lalathoz került. A Magasépítő 
csak jövőre tervezi a munka 
végrehajtását. A hitelt jövőre 
nem lehet átvinni. Vajon 1956-
ban kezdhetünk mindent elől
ről? Mikor fognak a 600 főt 
ellátó üzemi konyhában gázon 
főzni,? 

Hűvös őszi szél lengeti az ív
lámpák búráját, fényük csiZ.. 
logva verődik vissza a vonat
kíséró laktanya elótt össze
gyűlt apró tócsák tükrén, 

VASUTASOK EGYMÁS KÖZÖIT 
vártunk. ott a hioo hogy a 

vonatkísérót akkor is kereset
veszteséa éri. ha nem saját 
hibájából utazik lassan, vagy 
tölt sok-sok órát készenlétben. 
Készenlét! Ez a vonatkísérők 
rákfenéje. Ezen kellene segí
teni. A helyzet kulcsa itt van 
Rákosrendezón - már a mi 
szempontunkból - va:lamint a 
forduló áHomásokon. Na, meg 
ott is, hogy a fűtóházak mond
ják meg nyíltan, hogy mikor 
nincs gép a vonathoz. ts ne 

hitegessék a forgalmi szolgá• 
1.attevőket, azok meg minket. 

S:r.alonta.i Aurél 
Déli fűtőház 

Göröngy'ös úton 

A tapolcai raktárnál álló 
gyűjtőket csak göröngyös úton 
keresztül lehet megközelíteni. 
A perron betonja feltöredezett 
s ezért a kézi targoncákat ne
héz tolni, a rajtuk lévő áru 
zúzódik. törik. A nyitott ram
pa homorú, eső esetén vízben 
és sárban van az áru. 

Mindez megszünne. ha a 
peron betonját kiiavítanák és 
a rampát lebetonoznák. Ezt 
már sokszor „felírták", de at
tól még nem lett jobb a hely
zet. 

Bognár Károly 
Tapolca állomás 

Tartsák be az utasítást 

Fürgemozgású vasutasok egy
másnak adják a kilincset. 
A laktanya ajtaja nagy 
csattanással vágódik be utá
n?J,k. Bent, a fal mellett fé
nyillroitott na.gy, kormos zár
lámpák ácsorognak. 

A földszinti folyosót frissen 
fótt paprikáskrumpli ínycsík
landozó illata. tölti be. Szét
szórtan vizes esóköpenyek 
száradnak. Egy kecskelábú 
asztalnál többen üldögélnek. 
„Gibicektól" körülvéve két 
sakkozó átszeUemült a-rccal 
mozgatja a figurákat. Egyesek 
szolgálat után vannak, máso-k 
/<.észenlétben. Munkájukról., 
sorsukról folyik a szó. Vízvá
ri Béla vonatvezető viszi a 
hangot. Előtte f:IJ:rka szalvéta, 
benne barnára füstöUSdött sza
lonna s nagy, kövér paprikák. 
Hosszúnyelű bicskával a kezé
ben széles karmozdulatokkal 
maigyaráz: 

- Az igaz, hogy sokat fej
lódtünk. A menetirányítás 

Ritka eset. hogy Budaörs ál- nagy segítség. Az öregebbelc 
lomáson a 9-es számú gyors- jó! em�keznek arra - mondja 
vonat közlekedését utasítás és közben laposakat pislant 
szerint biztosítaná a forgalmi Bólya I. Istvánra - amikor 

, • A Rákospalotától Ferencvárosig szolgálattevő elvtarsno. vo- csa:knem 24 órába került az út. natnak menetrendszerint nincs 
Senkinek sem fájt a. gép és a megállása. de mivel van egy 
vonat ácsorogtatása! Ma már néhány utas, aki a vonatra fel 

akar szállni. a forgalmi szolgá- töródnek, töródünk ezzel is. 
d- De abban igazatok van, hogy lattevő nem kezeli i oben a 

a szak.a:szokka-l - velünk jelzőt és a lelassult vonatra az 
nem töródnek eléggé .• ; utasok felugrálnak. Eddig még 

n- n fordult elő életveszélyes Rozsnyó Károly meg se 
baleset. de az már igen, hogy vár,'a, hogy befejezze a mon
az utasnak nem sikerült a fel-

1 

datot, máris közbevág. - De 
ugrás és elterült a vo11at mel- nem ám! Nincs az jól, hogy a 
lett. 3484-essel este félnyolctól éjfé-

November 21-én a 9-es szá- lig vái-tunk és csak akkor ka
mú gyorsvonattal közleked- pott észbe a dorogi forgalmi 

szolgálattevó_ hogy a-z a vonat, 
amellyel vissza akar küldeni 
bennünket, nem közlekedik. 
Erre tovább vártunk. Reggel 
négy óra után értesítettek, 
hogy Almásfüzitőre megyünk 
a 3570--essel. Fél hétkor ezt is 
lemondták. Már a fejünk fe
lett állt a jó öreg nap, mikor 
közölték, hogy a 3475-öst to
vábbítjuk haza, Rákosrendezó
,-e. Neki készülődtünk, de a 
mozdony csa:k este hét óra 
tájban jelentkezett. Huszon
négy óra oda volt! - fejezte 
be mondanivalóját_ miközben 
a többiek moraja kíséri. 

- Ilyenból van aztán az -
mondja Pintér Sándor vonat
vezetó - hogy szeptemberben 
373 ó,-át csináltCI;m, ebból 271 
órát töltöttem tengelyen és 
102-t készenlétben. 

- Jobb szervezéssel csök
kenteni lehetne a készenléti 
órák számát - mondja Sziget
vári Gyóző vonatvezető, a 
szakma kiváló dolgozója. 

A készenlét, igen, a készen
lét! Szinte önmagának mondja 
Vécseiné, a szakasz egyik ta•g
ja. Olyan asszon11 ó, aki eró
vel és mondanivalóval is egy
aránt bírja. - Az is a baj -
ham,goztatja - hogy a dorogi 
vonalon a forgalmisták nem 
töródnek eléggé a tehervona
tok menetével. ts az indulat
tól olyan piros lesz az arca, 
mint a Vízvári kezében wvó 
paprika. 

Tovább is mondaná, de Bo.·1·
tók Ferene vonatvezetó közbe
szól. A máskor nyugodt, bai·
na szemek figyelmet paran
csolóan villannak. amikor az 
ácsorgásról beszélnek. Maga 
is tud példát mondani. 

- Az e(TJlik nap 40 kilométe-

rl!s vállalt sebességgel indul
tunk Rálwsrendezóról. Az 
5674-es Ceglédig simán szar. 
ladt, sót korábban iS érkez
tünk. Ott az egyik személy
vonat után indítottak és este 
negyedhétkor meg is érkez
tünk Abonyba. A vonali me
netirányító közölte velem -
de Szolnok áhlomással is 
hogy Sza,'olig áthaladunk, 
ma;jd ott feloszlunk. örömmel 
vállaltuk a feladatot. Még 
sem indulhattunk mert a for
galmi szolgálattevónek bokros 
teendője a,k,a,dt. Telefonon 
hosszan alkudozott kukorica 
ügyben és mindenképpen rá 
a:ka1'ta venni ma.kacs üzlet
felét, hogy 20 forinttai olcsób
ban adja. Amikor - mintegy 
segítségül, hogy indulásunkat 
siettessem - javasoitam a 200 
forintos ár elfogadását, inge
rült lett, illetékteien beleavat
kozásnak minősítette m.onda:
nivalómat. Ez meg is pecsétel
te sorsunkat. Kurtán kikül
dött és fél nyolcig elmélked
hettünk az utazási sebesség, a 
menetrendszerinti indítás, a 
kocsiforduló csökkentése és a 
kukorica ára közötti összefüg
gésről. 

Derülnek a� egyébként szo,
morú történeten majd Kiss 
II. Sándor áll fel, hátralöki 
fején a huszársap,kát és ezt 
mond.ja: 

- Hiába hajtom én a vona
tot, ha az valamilyen okból 
nem mehet. Sokszor arra: kény
szerülök, hogy fegyelmezet
lenill viselkedjem a forgalmi 
szolgálattevókkel szemben. Pe
dig nincs mindig igazam. Va
lamelyik nap történt velem, 
hogy türelmetlenkedtem, azt 
hívén. hoau ok nélkül ácsor
gunk. Pedig ellenvonatra 

- Ügy van! Igazad van -
ha'll{lzik mindenfelöl. - Micso
da pénzpaza1·iás az_ hogy 120-
140 órát töltünk készenlétben, 
ácsorogva. Arról nem is szól• 
va, hogy csak látogatóba járok 
haza. 

Csak aklror enyhiit meg, mi• 
kor Boldán segédvezénylő el• 
toi;a; a tolóa.blakot és barátsá
gos, de mégis fegyelmet pa
rancsoló módon kiszól: - Bó
iya I. és Kiss II. szakasza je• 
lentkezzen a forgalmi iroclá
ban! 

A beszélgetők pillanatok 
alatt szétrebbennek. A szundi
kálók is tápászkodnak, az 
asztalra került elemózsia pil
lanatok alatt eltűnik a kézi
táskák tátott szájában. A meg
száradt esóköpenyek úgy ro
pogna:k, mint a pergament. 
Senki sem beszél_ csupán az 
asztal végében folyik a sakko
zás. őket még nem érinti a 
paranes. 

Megindulnak kifelé. Egy
másután villannak a gyufák, 
ahogy sorban meggyúJ"tják a 
kézilámpákat. Nagy zajjal ve
szik kézbe a fal mellé állított 
zárfelszereléselcet és mennek, 
hívja. óket a kötel2sség. 

A kitárt ajtón keresztül be
vág az esó és a csfpös ászi 
szél, (gergely) 



• SZOCIALISTA VASúT�RT 

Kirándulás vadregényes tájakon 
Allomásunk. fiataljai mind 

g:rakrabban látogatják hazánk 
legszebb vidékeit. Ezek a ki
rándulások nemcsak az;t segí
tik elő, hogy diszeseink meg
ismerjék országunkat, hanem 
azt is, hogy elmélyüljön szak
mai tudásuk, gyarapodjon mű
veltségük. Kirándulásaink al
kalmával tapasztalatcseréket 
folytatunk az útbaeső nagyobb 
állomások DISZ-fiataljaival. 

Ferencv6ros 

Legutóbbi kirándulásunkra 
az igazgatóság területéről ve
lünk tartott több szolgálati 
hely fiatalja is. Látogatásun
ikat Budapesten kezdtük. Első 
utunk az ország le(J1Ul,(l'1/obb 
Tendezőpályaudvarám., Fe-

között, majd tovább utaztunk 
I 

vidé'k a természet csodálatos vaskohóból fejlesztette .ki a 
Egerbe. A gyönyörű városban alko�óképességét tükrözi. Em- diósgyőri 61"íáskohót, Sztálin
egy napot töltöttünik. Tapasz- beri kéz itt nem vág ki fa- város és Ózd hatalmas iparte
to.iatcserét folytattunk az állo- óriáso.'kat és nem ültet facse- lepei't. Garadnáról az erdei 
máson és a fűtőházban, utána metéket. Évszázados, kidőlt vasúton tértünk vissza Lilla
megtekintettük a Dobó István faóriásokat, sűrű indák, bozó- füredre, majd Misko'cra, s vé
és a GárdonYi Géza Múzeu- tok szövik át meg át. A fák gül haza. szolgálati helyünkre. 
mot, a várat, s a karcsú török között szarvasok, őzek cikáz- E kirándulás örökké emlé
minaretet. Másnap az ország na,k. Az állatokról számos kezetes marad számunkra, 
legszebb vasútvonalán, az fényképet sikerült készíte- nagyszerű élményeket nyújtott 
eger-putnoki vonalon utaz- nünk. Itt ebédeltünk a faóriá- és fokozta munkakedvünket. 
tunk Szilvásvárad-ra. Innen sok alatt, majd a száraz völ- őszinte hálával köszönjük a 
gyalog mentünk a bánkúti gyön át mentünk Garadnára. Szombathelyi Igazgatóság If
menedékházhoz. Utunk a Utkö:,;ben megtekintettük júsági Nevelési Tanácsának, 
Bükk-hegység legsrebb vidé- ómassa községet. Ez a kevéssé személyszerim: Pánti Béla 
kén vezetett keresztül Mene- is.mert község, amely két hegy- i�a�gató és Benda Pá! osztály
dékházban töltöttük az éjsza- hát között fekszik arról híres fonok helyett.es elvtarsaknak, 
kát és reggel indultunk to- hogy itt volt az �lső magya; 

1 
hogy lehetővé tetté� i:zá1l;unk-

vább. vaskohó. Nagysrerű érzés volt ra ezt a maradando elmenyt. 
Tarkótól a védett őserdőn a1Ta gondolni, hogy a mi né- Varga József 

keresztül ba-rangoltunk. Ez a pünk alkotómunkája „ebből" a állomásfőnök, Várpalota 

rencvárosba vezetett. Kocsi
rendezőink hosszasan elbes.zél
gettek a ferencvárosi kocsi
rendezókkel és nagyon sok 
hasznos tapasztalatot szerez
tek. Ezután a Műcsarnokot 
néztük meg, majd az Allat
kertben tettünk sétát. 

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

Becsületes munkájáért . . .  

Miskolc-Lillalured
Görömbölytapo/ca 

Két évvel ezelőtt a munka-
, 
dot szerveztünk. amely éppen 

helyre érkező dolgozók között a kitüntetés előtt követett el 
észrevettem egy vidáman mo- fegyelemsértést. Ebben a bri
solygó, ismeretlen fiatalem- gádban dolgozott Szücs elv
bert. Csodálkoztam egy kicsit, társ is. 

hogy került ide, hiszen én is- Ez az esemény mégis fordu
mere� r:rlinde� __ ifjúmunkáSt lópont volt a DISZ. az ifjúsági szolgálati helyunkon. Nem volt . , . .. 
időm a töpren,gés.re, mert a fia- bng�d, de . legJob�a1:1 Szuc� 

Budap.;stről Miskolcra utaz- talember egyenesen hozzámlé- elvtars életeben. Rov1desen o 
tunk, ahol az állomásfőnőkhe- pett: lett a brigádvezető. Javasolta, 
lyettes és a térfőnök elvtárs - Szücs József vagyok, a hogy javítsunk a párt- és a 
kalauzolt végig a rendezÖpá- VISZ-titkárt keresem. szakszolgálati vezetőkkel való 
lyaudvaron, ismertetve a mis- - En vagy?k az. kapcsolatunkon, kérjünk tőlük 
kolc. vasutasok munka' J"át - Akkor 36 mondta a . , t ,. 't .. k 1 

· fiatalember, és felémnyúj- seg1tsege , eros1 su - meg a 
Sokáig emlékez;etes marad szá-

totta a DISZ tagsági könyvét. DISZ-t. 
munkra a szíves fogadtatás, s _ Most szereltem le a honvéd- Itt kezdődött DISZ-szerveze-a sok hasznos tapasztalat. 
Egy délel.őttöt töltöttünk az ségtől . . .  tünk munkájában a fordulat. 

áUmnás és a fűtőház területén, Pár perc múlva elváltunk, A párt-, a szakszervezeti és a 
ma,;d délután az erdei vasúton megfeledkeztem róla. nem is szakvezetők segítettek. S a se-, láttam az új vezetőségválasz-átutaztunk Li!Lafüredre. Örök- tásig. A pártszervezet azonban gítés eggyé kovácsolta a 
ké emlékezetes marad az a felfigyelt a fiatalemberre és a DISZ-vezetőséget. Elosztottuk 
látvány, amely akkor tárult DISZ-veretőségbe javasolta. a munkát, meghatároztuk a 
elénk, amiikor vonatunk kiért Alighogy összeült első meg- feladatokat. A DISZ-kongresz
az alagútból. Előttünk tündö- beszélésére az új vezetőség, szus tiszteletére megszerveztük költ a HáJtrtori-tó a hegyek Szücs József éles bírálattal il-
vadregényes koszorújában, s a letett, mert - bár többször is 

az első brigádvállalást, meg
kezdtük a tagtoborzást. Szücs 
elvtárs brigádjának minden 
tagja belépett a DISZ-be. Ő 
volt a brigád legfegyelmezet
tebb és legjobb dolgozója, el
sőnek nyerte el az élenjáró 
dolgozókat megillető kitünte
tést. Rohamosan Javult a bri
gád munkája is. Már két ízben 
nyerték el a hazánkban járt 
Komszomol-küldöttség ajándé
kát, a legjobb pályafenntartá
si brigádnak járó díszes serle
get. 

A termelésben és a DISZ-ve
zetőségben végzett munkájá
ért DISZ-szervezetünk az ok
tóberi taggyűlésen tagjelöltnek 
javasolta Szücs Józsefet. úgy 
gondoljuk, hogy jól jelöltünk. 

Krizsán Erzsébet 
a Sátoraljaújhelyi Pályafenn
tartási Főnökség DISZ-szerve

zetének titkára 

tó partján a festőien szép iidü- kért - nem kapott bélyeget, 
lő. Fén-;:•:.<lpezőgépünk nem DISZ-megbizatást. 
győzte m11agörökíteni hazánlk e Bosszantott a dolog, mert a 
csodálatos vidékét, a 1,-izesést, vezetőség többi tagjára is rá

• kristálytiszta tó festő vász- fért volna a bírálat, hiSzEill 

Veraenyre D !SZ-brigádok 

egyik sem mutatott valami 
ruíra kívánkozó környékét. túl nagy aktivitást. Arra gon-. , 

1 
doltam, hogy majd Szücs elv-

Eger-Sz1/vasv6rad társ fog változást hozni DISZ-

G d 0, életünkben. Benne is csalód-ara na- mossa tam. A ml passszivitásunk ha-

a vaBgyűjtö hónap sikeréért ! 
induljon vet�lkedés a DISZ
alapszervezetek, az egyes 
DISZ-brigádok között és verse
nyezzenek egyénileg is a vas
utas díszesek az ,.Igazgatóság 
IEgjobb va.!'gyűjtöje'· cím és a 
.. Kiváló fémgyűjtő'' jelvény el
nyeréséért. 

- Használt vasutas egyen
rubáka.t árusít a BA V (Biw
mányi ArUJház Vállalat) de
cember 6-án 12 órától, decem
ber 13-ig a Budapest, József 
körút 53. szám alatti helyisé
gében. A ruhák túlnyomó része 
női egyenruha. A fenti időben 
a Bizományi Aruházban csak 
vasutasok részére árusítanak. 

- A pilseni Lenin-Művek 
a.Ital készített újfajta szénpor
tüzelésű mozdonyt most pró
bálják ki a csehszlovák vona
lakon. 

- U.i gazdasági vasútvonal 
épül 25 kilométer hosszúság
ban Jánkmajtison. A vasútépí
tés nagyrészt a személyszállí
tást is szolgálja majd és elő
mozdítja a környező termelő
szövetkezetek terményeinek 
gyors és olcsó elszállítását. 

- A betegállományban lévö 
dolgozók munkaviszonyának 
rendezéséről rendelet jelent 
meg a Magyar Allamvasulak 
Hivatalos Lapjának 59. számá
ban. 

- Dicsérö elismerésben és 
1500 forint jutalomban résre
sült Urbán I. János vezető 
szakmester motorvezető (Szent
endre vontatási üzemfőnök
ség), mert Aquincum-Filatórl
gát állomások között súlyossá 
válható balesetet hárított el. 

Bírálataink 
,,Hol süilyednek el az ú/í

tások?" címmel október 31-i 
számunkban közöltük Ocsovai 
István főmozdonyvezető pa
naszát, mely szerint Sándor 
Kálmán főmozdonyvezető 1953 
május 1 1-én benyújtott javas
latára és saját 1953 június 
3-án benyújtott pályamüvére 
még 1955 októberében nem 
érkezett válasz. 

Arató elvtárs a budapesti 
igazgatóság vezetője közölte 
szerkesztöségünkkel, hogy a 
benyújtott pályaművekért Sán
dor Kálmán 1955 szeptember 
27-én 200 forint jutalmat. 
Ocsvai István átdolgozott pá
],Yaművéért 1955 október 17-én 

1955. december 5, 

- Hozzáláttak a második 
vágány építéséhez a miskolc
ózdi és a budapest-székesfe
hérvári vonalon. 

- A vasúti távbeszélö köz
pontok vonalkapacitása a fel
szabadulás előttihez képest ez 
év végéig 11 ,4-szeresére növek
szil,. 

A nyugat-németországi 
mozdonyvezetok szakszerveze
te 49 OOO tagja számára maga
sabb bérezést követel 

- Uj, korszerú va.sbetonal
jas vágányra cserélik ki a régi 
kisvasúti vágányt Fegyverne
ken. Ezzel az építéssel a gaz
gazdasági vasutak jelentős ön
költségcsökkentést és anyag
megtaka1itást érnek el. 

- Az út- és Vasúttervezö 
Vállalat mérnökei megkezdtél, 
a nagyjelentőségű győri kis
vasúti kísérleti pálya tervezé
sét. Ezen a pályán fogják ki
próbálni a Győri Vagongyár
ban készült új kisvasúti kocsi
kat. 

LAKÁSCSERE 

Elcserélném szoba•konyhás. 
mellékhelyiséggel ellátott �IAV
lakásomat hasonló, nem szol,e:á
laU lakásért. Buctape.s.t területén. 
Cím: SzamOSJfa.IYI Józsefné, Bu
daoest. X. ke,·met. MAY-telep. 
44/4. €rdeklődni lehet az esti 
órákban. 

nyomában 
Czlpó József, a pécsi TBKE 

alapszervezeti párttitkára meg
írta szerkesztőségünknek, hogy 
Földesi József, aki húsz éve 
dolgozik a vasútnál, két éve 
megbetegedett és utoljára 
augusztus 4-én kapott táppénzt. 
Júliusban kérték nyugdíjazta
tását, de november 3-ig sem
miféle juttatást nem kapott. A 
MA V Nyugdíj Hivatal közölte 
szerkesztőségünkkel, hogy 
1955. augusztus 5-'től november 
30-ig járó 2898 forint nyugdíjat 
Földesi elvtársnak kiutalta. 

Részt veszünk a seregszemlén 

kiadott ügyirat szerint 400 Iskolánk tanulóinak régi kí
forint részjutalmat kapott. vánsága teljesült a Landler Je
Arra azonban nem kaptunk nö kulturáJ.is- é5 sport-sereg
feleletet, hogy miért tartott szemle megrendezésével, s ezért 
több mint két évig az ügy el- örömmel csatlakozunk a felhí
intézés<> váshoz. Egyben az a kérésünk, 

Kirándulásunk további útja 

1 

�ott őrá is és . nem csinált jó

GörömbölytapolcáTa vezetett. .ormán semmi; 
Csónakáztunk a tavon, játszot.. Lassan eltelt egy év. s ez 
tunk az évszázados park fái alatt mindössze egy ifibrigá-

A DISZ Központi Vezetősége 
felhívást intézett a fiatmokhoz, 
hogy szervezzék meg a vas
gyűjtési versenyt a november 
15-től december 15-ig tartó vas
g;·űjtési hónapban. A fellúvás 
szellemében a vasút területén 
is minden DISZ-szervezetünk, 
igazgatóságonként kapcsolód
jc.-n be a vasgyűjtési versenybe, 

November 2 1-i lapunkban hogy minél több vasutas fiatal, 
közöltük sz6ráth Erzsébet elv- minél !öbb DISZ-szer':'.ezet v�
társnő p..naszát „Ki váll,alja a g?'en resi;� 4: nagyszeru 1_eheto

jelelősséget?" címmel. A 6_ seget nruito seregszemlen . . A 
szakosztály megállapította.

1 

�I�Z-b_1zottság az 1_skola e��z 
hogv a panasz jogos és elren- LJusá�anak, kulturcsoportia-

Előre vasutas dis7R.Sek a vas- <lelték a padozat ielújítását. 11ak és sportolóinak nevében 
gyűjtés sikeréért! Bencsik Kálmán Kiskőrös- jelenti, hogy készülünk a kul-

____________________ ,...____________________ 1·ől elpa,naszolta, hogy súlyos turális és sportünnepségekre. 

A Törekvés SE országos választmányi ülése 
rndokok alapján beadott rend- a fiatalok közötti nemes vetél
kívüli segélykérelmét a sze- kedésre. 
gedi igazgatóság elutasította. 

í.o:éretet teliek: arra törekednek. Most a következő levelet kap
ho.o:..- eo:vesülelünk . az edd!rrlnél tuk Bencsik elvtárstól: .,Négyi;:,t" 

e
f.zebb eredmenvelcet érhes-

1 
száz forint segélyt az Onök 

A Tö,·ekvés s. E. O!'SZágOS vá
lasztmánya megtárgyalta a párt 

1954. évi decemberi sportról 
szóló határozatának végrebajtá• 
sát. valamint a soronkövetkezö 
feladatokat . 

Soproni elvtárs elmondotta. 
, 

•!!YÜttmüködést keresett a spcrt
hogy a párt Központi Vezetösé- egyesület a \'.asút Politikai Föosz
gének határomla óla hét új tály ifjúsági aloszlályával , a 
sportkört és 53 új sportcsopor- posta- és a közlekedésügyi szer
tot hívtak életre. Az idén rende-

1 
vezetekkel azonban még nem ki

zelt üzemi bajnokságok az el- elégftö az együttműködés. Kü
múlt évihez vlsz:onyitv,a jelentős Jönösen az üzemekben sok a 
fejlődési mutaltak. Az asztallte· hiányosság. A legtöbb szolgálati 
nisz, röplabda, labdarúgás. teke- helyen a sportklir és a DISZ-szer
és sakkversenybe 474 csapat ne- vezet teljesen külön müködik. 
vezeti. Ilyen hiányos kapcsolatnak kö-

Mécs László közbenjárására megkaptam." 

MACZÓ MARIA, 
a szegedi vasútforgalmi tech

nikum DISZ-bizottságának 
titkára. 

.Az ülésen a választmány tag. 
Jain kivül részt vettek az OTSB 
és a SZOT küldöttei. valamint a 
sportegyesület területi elnökei és 
meghfvolt sportvezetői. KERESZTREJTVÉNY XXII. 

vetkezménye például, hogy a A beszámolót Soproni elvtárs, 
a Törekvés S. E. országos ei
í1öke tartotta. Beszédében rész
letesen feltárta azokat az ered
ményeket. melyeket a Törekvés 
S. E. a párthatározat óta elért, 
<,le nem hallgatta el azokat a 
hiányosságokat sem, amelyek 
mé_g mindig tapasztalhatók a 
Törekvés S. E. életében. 

Egyre több vasutas sportol �1!'/1i1{': ���81 
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Vízszintes: 1 .  Délamerikat á1-

Iam. 7. Családi név. l'.l. A szere
lem Istene. 13. Erdei állat. 14.. 
VerL pénz. 15. Egyiptomi fáraó. 
17. Több darabból álió. 19. €lel
nek van. 20. Állomás a miskolc
hidasnémetl vonalon. '.l3. Majd
nem totó! 24. Tiszta súly. 36. 

Ritka női név. 38. Gázfajta. 39. megfejtők közölt könyveket sor
Ougott, .. pestiesen·•. 15. Tehe1·án• solunk t<I. 
ban van. 46. Napokat - néme- A XXI-es számú kereszti·ejtvén:v 
tül. 47. NéveJ6vel ez is sport. 48. helyes megfejtése: A technfl,;:a 
Par-aszt. 50. Beszél. 51 .  Nem jár fejlesztése. új vezetési módszert. 
egyedül. itt például névelüvel jár. - új munkastílust. 

A hat6rozat 
végrehajt6s6ért 

A swkszervezeli sportünnepé
Iyeken sok új sportoló tűnt fel. 
A sportünnepélyek mind Lömeg, 
mind pedig szinvonal tekinteté
ben Jelentősen fejlödtek. A ver

senyeken a három kötelezö sport
ágban - atlétika, kerékpár, röp
labda - összesen 14 985 dolgozó 
vett részt. 24 002 fő szerezte meg 
a VIT-Jelvényt. Egyesületünk 
7000 rővel túlteljesflelle a ki-

Beszámolójában megemlitette, t1�11e!:�
vs

;
á
f,l�;n

A
a

le
;J���d["��: hogy a sportegyesület elnök- lasztmány és a Szegedi Vasutas sége az utóbbi évben nyolc !z- Törekvés Sportkör végezte. A ben ülésezett, s megvitatta a keretszámokat egyébként Pécs menetközben felmerilll problé- kivételével minden terület lúllelmáloot, s igyekezett azokat a jesltette. Ezzel az eredménnyel párthatározat szellemében vég- a sportegyesület&k közötti verrehaJt,ani. Az elnökségi üléseken senyben a Törekvés SPorteqyesü-

�U����r te1adat�i!"1�t���;,1�;. let az első helye-zést érte el. 
h:k, ezen belül is elsősorban a A sportegyesület szakmai 
tömegesltéssel, üzemi baJnoksá• munkájának megjavitása érdeké
gokkal, sportünnepsé;gekkel. ben 17 sportágban létrehozták 
Emellett a választmányok elnökei a lárooda!mi szakbizottságokat .  
részére rendszeresen tartoitak Ezek közül különösen jól mükö
munkaértekezleteket. A választ- dik az atlétikai. súlyemelö, ke-
mányok színvonala egyre Ja- �!��ár

A 
é
�öz���:fi�g;n 

s
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�et;:fg�� vult, kivéve Pécs é9 Miskolc te- szakemberekből és sportvezetök-
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t
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k
�adr�t böl létrehozták a SpQrtoktatási 

A javulás elsősorban a sportkö- Bizottsáqot melynek feladata 
i·ök relé nyújtott nagyobbmérvü elsősorban az lesz, bo.o:y a szak· 
se!!ftségben nyilvánult meg. A bizottságok munkáját irá-
budapestl városi választmány nyltsa. javaslataival segítse. 
például szervezőbizottságot ho- Az elért eredmények mellett 

,zott létre. s társadalmi aktívák· a hibákról is szólt Soproni elv
kal egészitette ki az apparátust. társ. Különösen a sportolók ne
Ezek a társaclalml aktívák Je- velése terén akad sok pótolni 
Icmtös segltséget nyújtott.ak az való. Hiányosság a DISZ-szerve-
egyesület munkájához. Elsösor- zelekkel való kapcsolat. a 
ban Pers János, Tamás Gyula. 

, 
DISZ-szervezetek bevonása a 

Bányai Mlhálv es Szabó József sportmunkába, s ezen keresztül 
yégzett elismerésre méltó mun- az Ifjúság Ilyen ir•ányú nevelése. 
kál. A jobb kapcsolat érdekében 

százan sportolnak. 

Van még tennivaló 

A vezetőknek sok helyen ��;��ait1it1t��l���- )J.- :1;-p
f
a�1: 
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l
t��: kon. 35. Ferdített. 36. Erekben 

edző munkájába többen is be- folyik. 37. Megállóhely Lepsény 
leszólnak. J\Iáshelyütt Is tapasz- -Siófot< között. 40. Villanylámpa. 
talható. hogv a sportvezetők Vaf!.Y 41 . Mint. németül. 42. óvja, védi. 
edzó1< jogos kérése nem �alá! 43. Jllagyar Allamvasútak. 44. 

támogatásra a szolgálati fönö- útat mutat. '17. A sütemény. 49. 
köknél. Ez a rossz felfogás ar- Az M KP illegális harcosa. A na
ra vezet, hoi:,v a sportolók elölt cokban volt születésének 71 .  év• 
nem meg!ele1ö sport\·ezetöik te- fé�1���J�: 

5J_"J·0f�zo
�

i
l�!fű1. 

gt_· 
kintélye. Kötöszó. 57. Vissza: az értelem Sok sportkörben nem megre- központja. 59. Kimondott betü. Ieiö a tagdf.ifizetési morál. Több 61 .  Patak vége. 62 Régi férfi név. helyen él még a sz,akmai sovi- 63. A vasutas dolgozók nagy ba• nizmus. Itt-ott találkozunk pa- rátja és vez:etöje. November vé-zarl>issal, hűtlen pénzkezeléssel. gén ünnepeltük születésének 80. túlzott any.a�iassággal .  Ezek a hi- évfordulóját. Hamvait a Kreml 
�!tvé�

rr
S. 'it.!�"e':i

ak
mé�ogtie,: ;1;,t falában helyezték el. 

tek meg mindent a párt decem- Függőleges: 1 . Európai fővá
berl határozatának végrehajtása ros. 2. Mutatószó. 3. Név - lati
érdekében. nul. 4. Latin művészet. 5. Hol-

Soproni elvtárs a következő½"- land város. 6. Költői mfi!ajok. 7. 
���i�tta 

m�Íl
��ri�3t�t,i,c

j
;��e��

qe; Megalakulásának 10. évfordulóját 
megsokszorozzuk eröfeszitésein• a napokban ünnepeltük (folytatá• 
ket a hibák kiküszöbölésére, a sa a vizsz. 3 1 .).  8. Édesség_ 9. 
sportegyesület munkájának meq- Múzsa. 10. Tomi kever"·e. 1 1 .  űr
lavitására. Csakis úq� állf!atunk mé1•tél<. 16. Kapszak. 18. 0. ú. T, 
:�:1�

n

rÓv:1, 
d
���!t�i�ru�':zot

e
�; 2: .. Én - olasz�.!. �::?. Tagadó-

_. feladatokat, amelyek .a szocia- s��· de nincs _kozepe_ �5. An�ol 
lish scort megteremtésében 

l 
"aros. 27. Növényi szovet. _s. 

reánk hárulnak." Yissza: idejében érkezem vonal-
Az országos választmányi ülé· hoz. 29. úton. 30. Két szó: a) 

sen több hozzászólás is elhana:-
1 
cipő készill .belöle, b) v!z ellen 

zott. A hozzászólók egyetértettek épftlk . .  31. Állomás Kisújszállás
Soproni elvtárs beszámolójával, s Gyoma között. 32. Bátorság, 33. 

53. Lángol. 56. ilint a függ. 21 .  Könyvet nyertek: Szabó Gyu-58. Rangjelzö. 60. Személyes 

I

la, MAV rád. tiiv .. Miskolc, Far-
11évmás 6:l. Fejlödilc kas Jenő u. 21 . dr. Tóth József. 

Beküldendő: függőleges 7. viz- GySEV főtan., Sopron, Alsólöver 
szint<:_s 31 .  49, 63. Beküldési ha- utca 7. Somkuti Józser, föinl., 
tárido: december 14. A helyes Miskolc, Tass u. 10. 

IZOClALlST� V'AS( 1 í-RT A Vasútt Főosztály é!=: a Vasutas Dolgm•ók c;zaks2ervezerének betltapja Mee..ielrrilk minden 11et�o,, Szer·l<e�zr, & �zert<!='�Ztl"hIzottság Laptulaldorius. 8 
"-Olh!lkedés· és Postaíi'!,YI Minlir;:zt�rtum I Vasúti FMsztálva és a Va�1;tas Ool�ozók Szakszervezete - Szerl<es:n/SsPe: Sur.tappo::f. VI �ztál'n !'11 93 s1. TelP.(011 :  428-81 7 428- '.i:--J2. 228-89e (}zpml TP1eron! 
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XLVIIl. EVFOLYAJ.l,1, 50. SZ. 

A pártvezetőség-választások sikere 
további előrehaladásunk záloga 

Az éves te•·,·ek ieljes Íiésé,�el 
az őszi f•n·galom. si kerééri 

p ártunk Központi Vezető-
ségének határozata az 

alapszervezeti pártvezetős..¾(ek 
és pártbiwttságok újjáválasz
tasáról nagy érdekJö<lést kel
tett nemcsak a párttagság kö
rében, hanem a párt ügyeit, 
ha�cait magáénak valló pár
tonkívüli vasutas dolgozók 
között is. Amint ismeretes, 
január J-től február 20-ig az 
összes alapszervezetekben új
,iáválaszt5ák a vezetősége'J,;et, 
az üzemi, hivatali, intézmém;i 
párt bizottságokat. 

A Központi Vezetőség ha
tározata mögött jelentős ese
mény húzódik meg : híven a 
i;zervezeti szabályzathoz, a 
pártonbelüli demokráciához, a 
vasutas pártszervezetek is 
mérlegre teszik a vezetőségek 
é;; pártbizottságok kétesztendei 
munkáját. Olyan két esztendö
ről kell számot adniok, .amely
nek során nehéz időszakokkal 
kellett megküzdeniök a párt
vezet63égdknek. Olyan két 
esztendő munkáját, eredmé
nyeit kell ismertetru, a mér
leg serpenyőjébe tenni, ame
].yek megmutatják majd, ho
gyan küzdöttek a vasutas 
pártszervezetek pártunk III. 
kongresszusa határozatainak 
valóraváltásáért. hogyan álltak 
helyt az 1953 júliusi határoza
tok gyakorlati végrehajtása so
rán a jobboldali torzítások el
leni harcban. hogyan javítot
ták ki h'báikat a márciusi ha
tározatok mat·adéktalan be
tartásával. 
A márciusi határozat meg-

jelenése óta a vasutasok 
munkája újra felfelé ível, a 
késő ászbe nYlllt szállítási fel
adatokat a csúcsforgalom ide
jén is dicséretes módon. a párt 
útmutatását követve, győzel
mesen oldják meg, s a lendü
letből nem veszítve készülnek 
a téli forgalom küszöbönálló 
harcaira. 

A vezetőségválasztás újabb 
mérföldkő a felfeléívelés útjtin. 
A párttagság tanulmányozza 
a választásra vonatkozó no
vemberi :�atározatokat és visz
szaidézi két év tanulságait. 
majd megállapítja, hO.:!y az ed
digi vezetőségek, pártbizottsá
gok munkájában mi volt a 
hasznos és mit kell kiküszö
bölniök a jövöben. 

Meg lehet állapítani. hogy a 
vasutas pártvezetőségek és 
pártbizottságok tagjainak 
többsége jól megállta a helyét 
és minden bizonnyal továbbrn 
is érdemes " tagság bizalmára. 
N'yilván lesznek azonban olyan 
elvtársak is. akik megtisztelií 
funkciójukban nem fe!e'.tek 
meg a várakozásnak. � legjc>bh 
igyekezetük ellenére sem ké
pesek javítani munkájukon. 
Esetleg jobboldali opportunis
ta, va_gy szektás .,baloldali" 
nézeteket hangoztattak. s hibá
jukat nem akarják. vagy nem 
tudják kijavítani. Ezeket a 
tagság nem fog_ia ismét megvá
lasztani hanem olyan Plvtársa
kat állít helyükbe. akilcet a 
párttagok és a pártonkívüliek 
egyaránt megbecsülnek példa
mutat-:, munkafegyelmüké�t 
te,·melési eredményeikért. aki
ket sze•·etnek és tisztelnek sze· 
rény magatarásukért. példa� 
magánéletükért. Olyzn dolgo
zókat. akik tisztában ,·annal< 
azzal. hogy megtisztelő funk
ciójában " népért dolgozik a 
tneJválaszto:t vezetö. Olyano
kat. akik nagy gonddal foglal
koznak munk:-·tórsaikkal gon
!loskodnak róluk. akikről tud
lák, hogy jól ismerik és meg-

értik a párt politikáját, har
colnak érte és képesek harcra 
vezetni, mozgósítani a kommu
nistákat és a pártonkívülieket 
a párt célkitűzéseiért. 
A vasutas pártszervezetek 

vezetőségeinek választá
sa az egész vasutasság ügye. 
Olyan időszakban zajlik le, 
amikor egyre növekszik a 
pártszervezetek harckészsége. a 
kommunisták aktivitása és ér
deklö<l�e. egyre elevenebb a 
bírálat és önbírálat. 

Ez � harcosság, küzdőkész
ség igen jelentős fegyver ter
vünk teljesítésére és második 
ötéves tervünk .ió elindítására 
A második ötéves terv az új 
tec'.mika elterjesztésének, a 
termelékenysés( emelésének. a 
szállítási önköJtség további 
csökkentésének jegyében indul 
meg. Ezek a feltételei a vasút 
ötéves terve sikerének. 

Pártunk novemberi határo
zata, amely iparunk technikai 
színvonalának emelését teszi 
kötelességünkké, hatalmas se
gítséget nyújt ehhez. Milyen 
lelkesítő részt vennünk abban 
a technikai forradalomban, 
amely most bontakozik ki ha
zánkban. Nem tölt-e el ben
nünket öröm és büszkeség, ha 
arra gondolun1<, hogy 1956-ban 

440 kilométer sínt cseréWnlc 
ki. jóva,t többet, mint az etőzö 
években; hogu több mint 30 
százalékkal növeljük az önmú- ' 
ködő tér köz biztosító bererule
zéssel ellátott fővonal;ak 
hosszát; hog11 n. gördüUianyag
á!lományt 55 új mozdonnyal, 
85 új személ11kocsival és 1150 
új teherkocsival növeljük; hogy 
20 Diesel-1111ozdanut és 5 új vil
lamosmozdonvt helyezünk 
üzembe? 

11:s amikor összekapcsoljuk 
teendőinket a vezetőségválasz
tás felelősségteljes munkájá
val, látnunk kell, hogy a vá
lasztásokat az éves terv befe
jezésének, az új ötéves terv 
beindításának szolgálatába 
kell állítanunk. Munkánk kö
zéppontjába az őszi szállítások 
befejezését. a téli forgalom jó 
lebonyolítását, a menetrend 
szerinti közlekedést és a gaz
daságos szállítást kell tennünk. 
Ha ez így lesz, tovább erősö
dik vasutunk szállít,ási ka
pacitása, s ezzel pár:�uzamosan 
- a népgazdaság erösödésével 
- tovább nö dolgozó népünk 
jóléte. És ha mindezt tudjuk. 
olyan vezetőségeket kell vá
lasztanunk, amelyek képesek 
ar,·a. hogv helyesen iránvítsák 
párlszervezeteink harcát a 

párt és a kormán:r által kitú
zött célok teljesítéséért. Ez a 
legjobb mérce a megítélc.'l!ld! 
A vezető.ségl.-,Ha-c;ztásnalk ele_ 

venen lüktetö politikai 
légkörben kell lezajlania. Ta
nácskozni kell a tagsággal, ki 
kell kérni a kommunista és a 
pártonkívüli vasutasok véle
ményét, mert bírálataik és ja
vaslataik értéke igen becses. 
Az elökészületek jó politikai 
munkája teszi lehetővé, hogv 
egészséges vita alapján meg 
tudja hatarozni a vezetőségvé.
l'lszt:> taggyűlés az új ,·ezeté
ség tennivalóit. meg tudja ad
ni a segítséget ahhoz a mun
kához. amelyet a párt célkitű
zései abpján a vasutas pártve
zetőségeknek és pártbizottsá
golrnak el kell végezniök. 

Ugy kell elökészí•enünk a 
választásokat. ho:zy vasuta
saink öntudatos?bbar>. fokozott 
munkakedvvel f's iól tájéko
zódva foghassanak munkához 
a választások után. Az új párt-

vezetöségeknek még egysége
sebbeknek keU lenniök, mint 
elődeik voltak és szoros egy
ségben. az eddigieknél .is szi
lárdabban kell követniök a 
Központi Vezetöséget a dolgo
zó nép felemelkedését swlgáló 
feladatok megvalósításában. 

Néhány hét múlva megkez
dődnek a taggyűlési beszámo
lók. Ez awnban nem azt je
lenti, hogy a beszámolók elké
szítésével még sokáig váúa
tunk. Most. amikor a vasutas 
pártszervezetek egy hosszabb 
idósi:ak tanulságait hasznosít
ják, vegyék igénybe a párt
tagság támogatását. És amikor 
értékelik. a múltat, ne feled
kezzenek meg a jelenről, de 
különösen ne a jövőről. A je
lenről olyan ért.elemben, hogy 
minden pártvezetőség töreked
jen az év hátralévő részében 
erejét, segítését olyan termelé
si sikerek elérésére összponto
sítani, amellyel jelentősen elö
reviszi a párt- és kormányha
tározatok végrehajtását. A jö
vőt illetően: az ú.ijáválasztáso
kat f'lőkészítö politikai munka 
egyik fő feladata, hogy az a 
népgazd� második ötéves 
tervének. s -,zen belül az 
l!l56-0s évi terv első félévi 
feladatainak 1n3radéktalan el
végzésének segítésére irányul-
jon. 
A z újjáváliasztások során se-

gíteni kell " vasút szak
mai vezetését a téli forgalom, 
a tavaszi pályafenntartási 
munkálatok és ugyanezen idő
szak szállítási munJ,á.iának jó 
elökészítésében és végre:1ajtá
sábrin. 

Hegtakarított szénnel továbbítják vonataikat 

A miskolci igazgatóság von- egy 30 OOO tonna szenet taka
tatási szakszolgálata az elsők rítottak meg november 30-ig, 
között csatlakozott a húsz bu- ami azt jelentii, ho,gy a mis
dapesti ilz"111 verisenyfelhívá- kolci igazgatóság mozdonyait 
sához. Vállalta, hogy évi szál- az év hátralévö részében meg
litási tervét december 10-re takarított szénnel továbbítják. 
befejezL Örömmel számolha- Az eredmények nem teszik el
tunk be arról. hogy dolgozóik bizakodottá a miskolciakat és 
nagyszerű munk.ájának e1,ed- az eddigielmél is n agyobb len
ményeként vállalásukat no-

1 
dülettel készülnek a téli idő

vember 30-ra teljesítették. szakra. (Fekete László levelé-
A sikert fokozza, hogy mint- bői.) 

Az objektív nehézségek ellenére 

A MAV FelépítménYi Vas
anyagjavító üzemi Vállalat 
idei tervét november 29-én fo
rint összegben túlteljesítette. 
A készárutermelés 42 200 OOO 
fcrmtos tervét 945 OOO forint
tal túlszárnyalta. Nem ilyen 
kedvező a kép, ha az ered
ményeket részleteiben vizsgál
juk. Egyedül a váltó. a keresz
tezés és a gépműhely teijesí
tette eddig túl a tervét 109,2 
százalékra A felépítményi mű
hely 98,8 százalékot, a sínhe
gesztőműhely 96 2 százalékot, 
a szegedi alműhely 89.2 száza
lé.1-ot ért el eddig a terv vég
rehajtásában. Ha figyelembe 
vesszük. hogy milyen nehéz-

ségek;kel kellett ezeknek a 
műhelyeknek meg;küzdeniük, 
akkor láthatjuk, hogy ered
ményeik dicséretesek. 

A felépítményi műhely a 
billenő csillekocsikhoz szüksé
ges hord- és ütíközőrugókat 
csak ebben a hónapban kapja 
meg a DIMA V AG-tól. A sin
hegesztöműhely egy teljes hó
napot állt gépgeneráljavítás 
miatt. A szegedi alműhely a 
nagyvasúti sorompóból a ter
vezettnél kevesebb mennyi.sé_g
re kapott megrendelést. Nem 
kétséges, ho,.."Y év végére a 
Vasanyegjavító minden műhE:
lye teljesíteni fogia a tervét. 
(Jón,ap Béla Zeveléb6l.) 

876 ,·onat ind ítása vált feleslegessé 

Misloolc állomás doJ..gozói Az eredmények kemény 
november 30-Ta a fajlagC\S ko- küzdelemben születtek. A 
csimozgatást 1 03.3. az átlagos komplexbrigád szerződések, az terhelési tervet 102,3 száza-
lékra teljesítették. ami annyit ipartelepek grafikonos kiswl
jelent, hogy az egy vonatra gálása. a társszol,gálati ágak 
esö átlagos tonrnasúlyi 2,3 szá- támogatása. a hibák menet
zalékkal növel�ék és így eb- közben való bátor feltárása é6 ben az esztendoben 876 vonat 
indítását ta,karították meg. A nem

_ utolso sorban a kommu-
vonatok menetrendszerinti i-n- nistak. �ISZ:fiatalo�. szak
dítását 103 2. a kocsitatié?:ko-

, 

szerve:reh aktivák peldamuta
dási tervet 110.I,  a kocsiki- tá.<a volt a fegyver a siker 
használást pedig 104 százalék- eléréséhez. (Kovács Gyula le-
ra teljesítették. veléből.) 

lUindenk:inek személyes ügye 

százalékos szénmegtakarítá� 
sal továbbították. 

Has0c'uló jó munka folyik a 
kiskunhalasi ji1tőházban. Idei 
mozdonykilómétertervültet ok
tólrer 26-án. haszonkilométer
te•rvüket ruivember 14-é:n, 

százelegytonna-kilométerter
vüket november 21-én befe
jezték. 

A szegedi dolgozók nagysze
rű munl,áját hirdeti, hogy az 
i"azgatóság vontatási szakszo1-
gá.lata november 25-én részle
teiben is teljesítette évi ter„ 
vét. (Török József 1,eveléből.) 

Héltók akarna!< lenni 
névadójukhoz 

A pécsi szertár dolgozói -
de különösen a LandLer szén
kirakóbrigád - örömmel csat
lakoztak a fe1híváshoz, hogy 
Landler Jenő BO. születé5nap
ja alkalmából ünnepi műsza
kot tartsanak. A brigád átla
gos teljesítménye 245 száza)él,, 
s ezzel az igazgatóság terule
tén az első helyen ál'.nak a 
versenyben. A Landler-mű
szak alatt átlaJ,\os teljesítmé
nyük 272 százalék volt, de ,no
vember 25-én 298 szá7..alékot 
is elértek a szénkirakfsban.. 
(Vámai Lá.szl,ó Leveléből.) 

Közel négymillió 

forinttal 
több termelési értél.:. 

A vállalt hat nap helyett 
32 nappal hamarább fejezte 
be éves tervét a Miskolci Jó,
rómúja:vitó. Ennek éredmé
nye, hogy az év há-trarrévő ré
szében az ígért 792 OOO fo
rint te1·melési étiék helyett 
3 800 OOO forint étiéket tudnak 
elöállitani. A te!·melékenység 
növelését 2 4 százalék helyett 
5,3 százalékra, az önl.,öltség
csökkentést 6 százalék helyett 
8,3 százalékra teljesítették. 
(Kovács Lá.sz-ló ievel.éböl.) 

Öröm. 

A pártszervezeteknek a párt
tagság figyelmét fokozottab
b�n kell irányítania a dolgozók 
életkörülményeinek javításá
ra, javaslataik figyelembevé
telére, proolémáinak orvosJá
sára, törödni kell a szociális és 
kultw·ális beruházások állásá
val. El kell érnünk. hogy az 
Ujjáválasztás során fokozzuk a 
vasutas dolgozóknak a párt 
iránti bizalmát, ezáltal is erő
sítsük a párt és a tömegek 
közötti kapcsolatot. El kell ér
nünk, hogy mal?asabbra emel
jük a párttagság ideológiai. 
politikai képzését, a kommu
nisták éberségét az ellenséges 
nézetek, a jobb- és baloldali 
elhajlók elleni harcban. 

A mozgalmi szervek lelkes 
munkája, a szakmai vezetés 
eredményessége meghozta gyU_ 
mölcsét a béTeéscsabai fűtő
házban. Évi ö�szkilométer- és 
szállítási tervüket december 
l-re, százelegytonna-kilométer
tervüket november 24-re be
fejezték. December elsejéig 
7 985 tonna szenet takarítottak 
meg. Az átlagos terhelés az 
elmúlt év hasonló idöszakához 
viszon}itva állandóan emelke

A nagyszerű versenylendü
let hasZJ�t a dolgozók saját 
zsebükön is érzik. Túlsúlyto- S7on1bathely ál1on1áson 

E rósítenünk kel] a párttag-
ság akti\'itását a Köz

ponti Vezetőség márciusi hatá
rozatának megvalósításáért, jó 
pártonbelüli nevelőmunkáYal. 
kommunista Példamutatással 
Javítani kell a tag- és tagje
löltfelYételi munkán. A DISZ-t 
és a szakszervezetet konkrét 
feladatok'kal kell megbízni. A 
pá1ionkívülieket is mozgósíta
ni kell a munkaverseny fellen
dítésére. 

Egy percre sem szabad elff'
ledkezru arról, hogv a vezető
sé6választás a vasúton csak 
akkor sikerülhet. ha elevenen 
pez5gő politikai élet közben 
zafik le az előkészítése. ha a 
taggyűiéseket és a párté1iehez
leteket a szállítási munka 
újabb győzelmei teszik ünnep
pé. Arra kell törekedni. lrnqy 
üzemeink. intézményeink .. fe
hér1appal" kezdjék meg mun
kájukat az újév küsz,-bén és 
ne adóssággal. Ha ezeknek a 
céloknak szentelik vasutas 
pártszen·ezeteink m,nden ide
jüket, kt'pesséeüket és lendüle
tüket, nem lelhet vitás, ho,:,:i- a 
pár!vezetö.;.e's'·álasztások elö

k.ét;;·ületei is gyümölcsöt ér
lel'le-k rto1 e ,zó népünk és ha
zánlk javára. 

vábbításért havonta 5-6000 
forinttal kerül több a fizetési 
borítékokba. Az összekal)C60lt 
mozgalom is jó úton halad. 
Dénes István és Szilágyi Ká

roly mozdonyvezeto'll: brigád
ju,kkal a harmadik negyedév
ben 146 százalékra teljesítet-

dik - a mo�nyok kihasz- ték százelegytonna-kilométer
nálása javul. tervüket és vonatjaikat 16 

Újítással 10  OOO forint megtakarítás 

Ujvári János (a képen) és Botllk Sé.ndor a budapestl f;elépitmény\ 
Vasanyagjavító Vállal-3t dolaozol a.z elavult C 4-es ayo�lemezeket 

e 6·ra alakítják át. úfitásuk évi kihatása 1 0  OOO forint 
(Kovács Géza !el\'.) 

Kiváló eredmények.kel fe
jezték be éves tervüket no
vember 30-án Szombathely 
állomás kereskedelmi dolgo• 
zo1. A legsrebb teljesítményt 
- 128 százalékot - a kocsi• 
kihasználásnál érték el. A ko
csi ki- és berakási tervüket 
106 százalékra teljesítették.a 
Büszkék lehetnek arra is. hom, 
a rakodási időnél a Ieadásnál 
104 5 százalékot értek el és 
hogy a feladásra előírt 3,9 
órát 3,7 órára csökkentették, 
(ljj. BiLlisich Antal leveléből.) 

A miísodik ötéves terv. 

sike.-ére gondolnak 

Amikor a népnevielők, szak
szervezeti bizalmiak az éves 
terv sikereG befejezésére moz„ 
e:ósítottak, és a szakvezetés a 
dolgozókra támaszl,odva i gye
ke1ett minden es7..közze1 az 
1 955. évi feladatok véS?rehaj• 
tásának sikerét biztosítani, 
már a jövő évi terv győzelmé
re i,; e:ondo1 tak. Ezért sikerült 
a Keleti :r.rn�zaki Kncsiszol• 
gálatnak idei tervét december 
6-ra 101,2 százalékra teljesí• 
teni. 

Külön köszönet a lelkes if• 
iúrnunkásoknak, élenjáró dol• 
gozóknak, akik nagyszerű len• 
dületükkel magukkal ragad• 
ták az üzem valamennyi dolgo
zóját. (Kolosi Arpád leveléböl.) 



2 l!IZOCIALISTA VAS'OT2RT 

A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

A vezetőségválasztás 
körültekintő, gondos munkát követel 

Még egy hónap választja el 
a gyári fűtőház párttagságát a 
vezetőségválasztó taggyűléstől. 
De a taggyúlés előkészítése 
már heteklkel ezelőtt megkez
dődött az alapszervezet vezető
ségi ülésén. Domonkos elvtárs, 
párttitkár, tájékoztatta az elv
társakat a Központi Vezetőség 
határozatáról. A végrehajtás 
módját alaposan megvitatta a 
vezetőség. Taká:s Lajos elv
társ elmondta, hogy az újjá
választásnál fiatal párttaggal 
is erősítsék a vezetőséget, mert 
gondolni keli a jövőre. 

Koi,iú:s Mihály elvtárs arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a 
vezetJség1:ál,a,sztás a,Tclror !.esz 
sikeres, ha javulnaik a terme
lési eredményék, ha felkészül
nek a télre, gondoskodnak a 
szociális körülmények megja
vításáról. 

Kóhidi Pál elvtárs, a párt
tagok felkészítéséről szólva 
elmondotta: el 1.--ell érni, hogy 
a választásig rendezzék tag
sági díjukat akik elmaradtak, 
a vezetőség intézzen ez minden 
folyamatban !évö ügyet, hogy 
az új vezetőségnek megköny
nyítse mun!káját. 

A vezetőség végül határozat
ba foglalta, hogy a következő 
pártvezetőségi ülésre a párt
tit!kár és az agit.-prop. titkár 
kémtsen részl.etes ütemtervet 
a vezetőségválasztás lebonyolí
tására, melyet majd a vezető
ség megvitat, kiegészít és el
fogad, után végrehajt. 

Amíg az ütemterv készül, 
addig sem tétlenkedik a győri 
fűtőház pártvezetósége. Kő
hídi elvtárs például megvizs
gálta, kik vannak elmaradva 
tagdíjjal, Ezekkel az elvtár
sakkal már beszélgetnek a bi
zalmiak. Világi Zortán elvtárs 
máris f'en-dezte néqyh6napi, 
Varga Károly pedig h�hónapi 
elmaradt tagdíját. 

A párttagok kartotékjaH 
összehasonlftották a politikai 
osztály nyilvántartási osztá
lyának kartotékjaival, egyez
tették az adatokat, tisztázták 
a vitás ügyeket. A függőben 
'lévő fegyelmi ügyeiket te-tár
gyalták, megvitatták a tagje
lölt felvételi kérelmeket is. 
Rendezett adminisztrációt ve
het majd át az új pártvezető
ség. 

A valasztasi munka 
ütemterve 

Tcl<intsünk most bele a ké
szülő ütemtervbe. Néhányso
ros bevezető a vezetőségvá
lasztás irányelveit szögezi le. 
Az előkészítés agitációja se
gítse elő az éves tero befeje-

zését, a te-r-melékenység növe- A pártvezetőség december Nyujtsanak segítséget a párt
Zését, az örköltség csökkenté- 19-én beszámoltatja az üzemi vezetőség·n.ek az agitációs ér
sét. A vezetőségvá!,a,sztá.s so- bizottság elnökét a végzett vek gyűjtéséhez. Például 
rán növekedjék a párttagok munkáról, a téli forgalom elő- gyűjtsék össze, hogy az első 
aktivitása, javuljon tovább a készítésének eredményeiről és ötéves tervben a fűtőház doI
pártcsoportok munkája, erő- hibáiról, az újítómozgalom gozói közül hányan költöztek 
södjön a pártdemokrácia. Az helyzetéröl, valamint arról, ho- új lakásba, hányan kaptak ál
aktivisták és párttagok beszél- gyan segíti a szakszervezet a lamkölcsönt családiház építé
gessenek a dolgozókkal, ismer- technika fejlesztését. Megvi- séhez, stb. Milyen új gépeket, 
jék meg véleményüket, hogy tatják, hogyan segítsék a szak- szerszámokat kapott a fűtőház, 
az új ·ezetóségbe az arra leg- szervezeti bizalmiak a pártve- és mit kap majd a második 
méltóbbak kerüljenek. zetőség választását. ötéves tervben. A választ.wt 

A továbbiakban már a helyi 
I 

propagálják a faliujságon is. 
körülményeket figyelembe vé- A DISZ pártmegbizatása A vezetőség megvizsgálja a 
ve, részletezik a feladatokat. pártcsoportok tevé.faenységét, 
Tartanak pártbizalmi- és nép- Az ütemtervben fontos fel- és ahol gyengébb a munka, ott 
neveM-értekezletet, amelyen is- adatok várna!k a DISZ-1·e. a vezetőség tagjai személyes 
mertetik, megbeszélik a Köz- Pártmegbízatásként kapják: segítséget nyújtanak. Szerepel 
ponti Vezetősé� határozatát. helyettesítésekkel biztosítsák, még a tervben számos más fel
Utána pártcsoport-értekezletek hogy a párttagok megjelenhes- adat, de a felsoroltakból is vi
lesznek, ahol értékelik a vég-

, 

senek a vezetőségválasztó tag- lágosan látható, hogy Győr fű
zett munkát, meghallgatják a gyűlésen. A DISZ-járőrb'k töház pártszervezete gondosan 
párttagok véleményét, javas- vizsr;álják felül a <1özfú.tési be- készül a vezetőségválasztásra, 
latát, bírálatát. A tapasztalta- re-ndezéseket a mozd.onydkon agitációs és szervező munká
kat a vezetőség felhasználja 

I 
és kocsikon, ezzel is segítsék juk felöleli a soronlévő összes 

majd beszámolójában. a téli forgalom előkészíté,;ét. feladatokat. 

A PÁRTOKTATÁS TAPASZTALATAI 
AZ UTAZÓ SZOLGÁLATNÁL 

Az 1955-56-<>s pártok!tatási 
év első tapaszta,Jatai azt mu
tatj.ák, hogy az előkészítés 
eredményesebb volt, mint az 
elmúlt évben. A párt- és tö
megszervezeti és szakmai ve
zetők közül összehasonlitha
tatlainul többen ves2mek részt 
az idén a propagandamunká
ban. n}int korábban. A hall
gatók többsége lelkiismerete
sen eljár a szemilnáriurnokra 
és nagyobb részük becsülete
ren felkészül a foglalkozá
sokra. 

A pártoktatás a pártbizott
ságok, pártszervezetek kollek
tív ügyévé vált. A jelenleg 
meglévő hibákat (foglalkozá
sok elmaradása, igazola.tlan 
hiá!Ilyzások, hanyag, felületes 
felkészülés) is csak ez a kol
lektív együttműködés szüntet
heti '111e{J. 

A pártoktatás az utazó szol
gálatnál a leggyengébb. Itt 

gyakori az iskolákon a 30--40 
százalékos megjelenés. 

Egyes pártbizottságok és 
alapszervezetek az objek
tív nehéz.ségekre hiv.atkoz-

nak 
(túlsw1gálat, szabadnap hiá
nya_ stb.), ahelyett. hogy a he
lyi körülmények fizyelembe
vételével., a meglévő lehetősé
gek kihasználásával segítené
ne!k a nehézségeken. Meg
nyugvásukkal maguk is alapot 
szolgáltatnak arra. hogy az 
utazó szolgálatnál folyó párt
oktatás továbbra is hiánycs. 
fogyatékos maradjon. Ilyen 
tapasztalatok vannak a Há-

mán Kató fűtóház.nál, Komá
rom állomáson és fűtöháznál 
és még számos más pá11;szer
vezetnél. Sót a,kad,nak helyek 
(pl. Komárom állomás). ahol 
ei!,Yszerűen nem is tartják 
meg a foglalkozásokat. 

Vannak-e objektív nehé:?re
gek az utazószolgálat pártok
tatásánál? Vannak! A havonta 
250-280 tengelyen tölfött óra, 
a vezényléseknél sok esetben 
megmutatkozó tervszerütlen
ség, a dol,gozók szabadidejé
nek, pihenőidejének nem kel
lő bizt.ooítása, a tímapos okta
tásokon való részvétel rövidíti 
a pártoktatáshoz szükséges 
felkészülési időt. Ezek a ne
hézségek léteznek. azonbam. 
P.em jelenthetik azt, hogy le
mondjunk több ezer utazó 
dolgozó politikai nevelésé.ró!. 

A meglévő hiányosságok 
okai nem e5upán az objektív 
nehézségekben keresendők. 
Döntően hozzájárul ehhez a 
pártoh.-tat.ás irányításában 
meglévő lioberalizmus és felü
letess-ég. 

Az utazó dolgozók pá,rt,ok
tatása ugyanis számos he
lyen a nehézségek ellené
re is eredményesen folyik. 

mint Komáromban és a hoz
zá hasonló helyeken. A kü
lönb6ég az. hogy itt 

a pártszervezetek munká
ját nem a nehézségeken 
való siránl;:ozás. hanem a 
harcos öntevékenység jel-

lemzi. 
A szakmai vezetéssel egyet
értésben minden lehetőt ki
használnak airunak érdekében, 
hogy a pártoktatásban ered
ményeket érjenek el, ami se
gíti a pá.rtmunlka egészét és a 
szakmai feladatok jó megol
dását is. 

A hiányosságok felszámolá
sa érdekében a pártszerveze
tek, pártbizottságok a helyi 
körülmények figyelembevéte
lével sürgősen vWgó,lják feWl 
a párroktatást. A szervezeti 
megerősítés mellett fokozot
tabban foglalkozzanak az ok
tatás kö2iben felmerülő elmé
leti kérdésekkel. Igen fontos, 
hogy a pártszervezet�k mun
káját mindjobban áthassa az 
ideológiai munka iránt érrett 
felelősség, az elméleti kérdé
sal{Jcel való rendszeres foglal
kozás. 

A propagandisták. a politi
kai iskolák hallgatói na.gy se
gíJ:.séget nyújthatnak a párt
nak, a vasutas dol.gozók között 
ma is megtalálható hibás 
jobboldali nézetek leleplezésé
ben és tis�tázásában. A Köz
ponti Vezetőség 1955. október 
13-i körlevele alapján a pál"t
bizottságok, pártszerveretek, a 
pol_itikai instruktorok 

A gyorsforduló mozgalom kezdeményezöje 

Szombathely állomáson pél
dául sirá,11lkozás helyett önte
vékenyen intézJcedtek. A párt
bizottság PB ülésen külön na
pirendi pontként tárgyalta az 
utazószemélyzet pártoktatását. 
Felmérték az egyes fordák
ban utazó dolgozók pártokta
tásának lehetőségeit és a párt
tagokat, tagjelölteket, vala
mint néhány pártanlkívüli dol
gozót két iskolára osztották be. 
Egyik iskola részére kétheten
ként hétfőn-kedden, a másik 
részére pedig csütörtökön
pénteken tartják a szemiJná
riumokat. lgy minden kötött 
fordulóban utazó elvtárs részt 
tud vellllli a párto'kta tásban, 
mert ha naponta más-más vo
natokhoz is vezénylik, bő le
hetós-égük van a négy nap va
lamelyikén rfsztvenni az ok
tatáson. 

az eddiginél fokozottab
ban foglalkozzanak a pro
pagandamunka szervezeti 

és tartalmi kérdéseivel. 
Ez a vezetőségválasztásra ké
szülő párttagság politikai moz
gósításának is nélkülözhetet
len feladata. Fontos ez a vas
út egész területén, de különö
sen az uta2l6szolgálatnál. 

Németh István 
a vasút politikai fóosztáJy 

munkatársa. 

1955. december 1%. 
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„Púpozottan" rakják a kocsikat 
a krasznojárszkiak 

A krasZnoj6trszlki va.sutasok 
a közelmúltban úJítólskolán 
vettek részt és most a rako
dás meggyorsítására felhasz
nálják az iskolán szerzett ta
pasztalatokat. Egyik ilyen 
módszer, a kocsiknak púpozot
tan, vagy ,,sapkával" való 
megrakása. Júniustól novem
berig közel kétezer vagon fát 
raktak ilyen módszerrel, és 
14.000 köbméter szálfát továb
bítottak terven felül. 

* 
A sa.honyni fiólcműheZy dol-

gozói a napokban tértek át a 
négytengelyes nyitott teherko
csik nagyjavításának folyama
tos módszerére. A szalag révén 
minden kocsi javításának ön
költségét 800 ntbellel csökken
tették. A javításoknál sikerrel 

alkalmazzák a Zvoviak kom-, 
plex módszerét: azok a javí
tások, amelyek azelőtt 15,7 
órát vettek igényben, most 
5,8 óráig tartanak. (A kocsija
vítási norma 8 óra.) 

* 
A Szovjetunió Kommu-nista 

Pártja XX. kongresszusának 
tiszteletére a tas!kenti fűtőház 
dolgozói új versenyt kezde• 
ményeztek: minden motoros 
mozdony érje el az egymillió 
tonnakilométeres teljesít• 
ményt. Az első negyedévben 
csak 600 OOO tonnakilométert 
értek el, de a menetirányítók 
segft'SÉgével tfz hónap alatt 
már 7600 túlsúlyos vonatot ve
zettek és messze túlhaladták 
a normát: 1 miJlió 727 ezer 
tonnakilornétert teljesítettek. 

Figyelmeztetó sztrajkok az osztriík vasiíton 

Az osztrák vasutasok szak- többórás figyelmezteté5 sztráJ• 
szervezete, akcióegységben a 
posta- és távíró alkalmazot
tak szak5zervezetével, elhatá
rozta, hogy decemberben 
sztrájkot hirdet, ha nem adják 
meg az Osztrák Szakszerve
zeti Szövetség által követelt 
drágasági pótlékot. Máris sor 
került a sztrájkbizottság fel
állítására. Az elmúlt napokban 

kok voltak az osztrák va&
utalwn. A munkások ezzel ill 
nyomatékot akarnak adni bér
követeléseiknek. Figyelmeztető 
sztrájkok zajlottak le Bécsben 

a Kelen. 1!:szaknyugati és Déli. 

pályaudvaron, a bécsi, florid,s,,I 

dorfi és knittelfeldi főműhely◄ 

ben. 

A CGT sikere a francia társadalombiztosítási 
választáson 

A francia munkaügyi mi
nisztérium által kiadott leg
újabb statisztikák megerooí
tik a CGT-nek (Conféderaticn 

zotti választásokon aratott sl• 
kerét. Hivatalosan közölték, 
hogy a hat és félmillió szava-
zatból közel hárommilliót ka• 

Générale du TravaiZ, ejtsd: 

Konfédércszion ZsénéraZ dü 
pott a CGT, fél millióval töb,. 

Traváj) a francia dolgoz6k bet, mint a legutóbbi válasz• 

harcos szakszervezetének, az tásokon, többet, mint a Force 
Altalános Munkásszövetség Ouvriere és a keresztény szak• 
társadalombiztosítási megbí- szervez-etei, együttvéve. 

Négyszázezer angol nsutas bérkövetelése 

Az angol 0-rszágoo Vasutas 
Szakszervezet végrehajtó bi
zottsága közölte a parlament 
közlekedésügyi bizottságával, 
hogy 400 OOO tagja számára tíz 
százalékos béremelést követel. 
Ezzel egyidejűleg a közlekedé
si hivatalnokok szövetsége, a 
vasutaso'.;: másik szakszerveze
te 7,5 százalékos fizetésemelést 
kért a bizottságtól, 90 ezer tag
jának. Az általános mozgoló
dásra a vasúti műhelyek 120 
ezer munkása is azonnal rea
gált. Szakszervezetei útján je
lentékeny munkabéremelést 
követelt. Az angol mozdonyve
zetők és fűtők egyesült szak
szervezete is köve:te példáju
kat és a 69 ezer főnyi moz
donyszemélyzete számára kér 
béremelést. 

* 

Az angol vasutasok hetilap-
ja a „The Railway Review" 
egyik számában „Könyvtár egy 

vas-útállomáson" címen színes 
riportot közöl Budapest Keleti,. 

pályaudvar életéből. Elmondja 
többek között, hogy az állo
mást, ahová sokan érkeznek 
Nyugatról, renoválják, kor• 
szerűsítik. Eddig - átszámítva 
- 200 ezer font költséggel 
újjáépítették az indulási 
oldalt, a jegyváltó helyisé
get pedig elhelyezték a kö
zépső részből, hogy ilymó
don könnyebbé tegyék a per
ronra való be- és kijutást. Uj 
váróterem gondoskodik az uta• 
sok kényelméről. Otszáz.köte• 
tes könyvtár, rádió, társasjá• 
tékok, újságok, folyóiratok áll
nak az utasok rendelkezésére, 
A lap hosszú teret szentel an
nak a hírnek is, hogy jövőre 
az állomás homlokzatát és régi 
,,királyi várótermét" restau
rálják, s az utóbbi helyiséget 
az állomás dolgozói számára 
klubhelyiséggé alakítják át. 

Pusztaszabolcson, Székesfe
hérváron egymást követő há
rom napon tartanak ugyan
abból az anyagból fogJallkozást. 
Pápa állomásOlll BeLla Je,nó 
oktatótiszt elvtárs, aki egyben 
propagandista. egyrészt a he
lyes vezényléssel, mási:észt a 
szakoktatás.ok után megtar
tott szemináriumokkal bizto
sítja, hogy a politikai iskola 
hallgatói ne hiányozzanak a 
pá.rtoktatásról. Pécs állomáson 
és Mi,Sjkolc személypályaudva
ron sem szünetelnek a politi
kai iskolák. Az utazószolgáta
tot teljesítő prc,pa,ga.ndisták 
mellett bevontak olyan pro
pagandistákat is. akvk nem 
utazók és így a körülményeik
hez mérten biztosítani tudják 
a vonatkísérők <Jkta,tását. Az 
eredményekhez hozzájárult a 
hallgatókkal való egyéni fog
lalkozás, a pá.Ttoktatás jelen
tőségének tudatosítása a párt
oktatás helyzetének értélJl:elés.e, 
a taggyűlésen és a pártcsoport
értekezleteken. 

A Keleti Pályaudvar levelezöjében 

A forgaJom. az utazószeLee Yun a Mao Ce-tunq" mo�y vezet/Sfe a qyorsforduló moz- mélyzet itténybevétele az em-
lo kezde•,;,ényezöje. A mozqalom n.aqymértékben emeli a Klnal "' qa m N6pk�t'1"sasáq vasútalnak te1Jedt6kápesséqét. lített helyeken sem kisebb. 

Alig van olyan vasutas dol
f/.Ozó, aki ne ismerné a vasút 
hivatalos írásait továbbító 
szerveket: a levelezőket. Tör
ténetük messzire nyúlik visz
sza. a vasút öskorára. Méi!. 
1867-ben írták alá azt az 
ei!,yezményt. amely szabályozta 
a vasút és a POsta viszonyát. 
Ez az egyezmény alapja annak 
a ma is fennálló szokásjognak. 
hogy az államvasutak szolf!.á
lati iratait. rendeleteit. díj
mentesen szállithatjuk. min
den postakényszer nélkül. Vol
taképpen ez az ei:(yezmény ala
pozta mef!. a vasút levelező 
irodáinak mai eleven. nyüzsgő 
életét. 

Komáromi Márton elvtárs. 
a Keleti-pályaudvari levelező 
vezetője négy munkatársával 
24 órán keresztül veszi át. el
lenőrzi. jegyzékeli. továbbítja 
a különböző vonatokkal. jára
tokkal a vasút hatalmas f!.é
pezetének iratváltási. értesíté
si, rendelkezési levélanyagát. 

Jóformán alig van szünet. 
Özönlenek a levelek. s ami fel
tűnik a szemlélőnek: rendkí
vüli f!.Yorsaság:;(al. bámulatos 
rutinnal. pillanatok alatt tör
ténik meg ef!.Y-ei!.Y szolf!.álati 
hely leveleinek átvétele. Né
hány perc és a sok száz levél 
már is ott fekszik a „fakkok
ban" - ahof!.Yan itt nevezik a 
bögyomrú szekrényrekeszt. 

A levelezőben doli!,ozóknak 
ismerniök kell nemcsak a bel
földi vonalak és állomások. 
csatlakozóhelyek. de a fonto
sabb külföldi vonalak és állo
mások. gócpontok nevét is. 
tudniok kell: milyen vonalak
ra. milyen orszáf!.okon át kell 
továbbítaniok a vasút hivata
los leveleit. Pekinatől Buenos 
Airesig_ Moszkvától Londonig 
v:szi a vaeút a levelezőkbe le
adott szolgálati iratokat. leve
leket. 

A legerősebb forgalom dél
után 3-tól 7 óráig van. Napon
ta 15 000-18 OOO levelet kezel 

és továbbít a Keleti levelezé5. 
Nagy felelősség_ körültekintő 
munka jellemzi ezt a tényke
dést. Meg is felelnek a b12.a• 
lomnak. 

Komáromi Márton vezetése 
alatt - közel 16 esztendeje -
nem fordult elő. hof!.Y a leve
lezö hibájából egyetlen levél 
elveszett volna. Nemrégen tör
tént. hoi!.Y a budapesti if!.azga
tósáf!. könyvelösége keresett 
egy fontos levelet. Az ellen
jegyzék szerint ott kellett len
ni a levélnek a könyvelösé
gen. Vita ide. vita oda. Komá
romi elvtárs felment a köny
velösée:be és a kutatott levelet 
annak a dolf!.ozónak a fiókiá• 
ban találták meg aki a lee
iobban hangoskodott az irat 
eltűnése miatt. 

A Ievelezöirodák fontos ki
egészítői a vasút gépezetének, 
az ott dolgozó vasutasok ió 
munkája egyben harc az 
ügyek gyors intézéséért. 



1955. december 1�. SZOCIALISTA VASCTtRT 
3 

TAPASZTALATCSERE 

Az adottságoknak legjobban megfelelő síktolatási módszer alkalmazása 
a forgalom gyors és gazdaságos ellátásának eszköze 

A józselvarosi Aszódi-brigád munkamÖdszere -
A Központi Vezetőségnek a 

mÜllzaki színvonal emeléséről 
szóló határozata ismét ráterel
te a figyelmet a vasútnak erre 
a „Tejtett" tartalékára. Hiszen 
az Új síktolatási módszerek a 
vasút technikájának nagy fej-

Két éve már, hogy a ma
gyar vasutas dolgozók megis
merték és alkalmazni kezdték 
a szovjet tapasztalatok alapján 
kialakult korszerű síktolatási 
módszereket. Az F. 5-ös utasí
tás pedig több mint egy éve 
!kötelezően írja elő használa
tukat. Ennek ellenére ezek a lődését jelentik és tekintélyes 
m?,<l52;erek _ mé�s�m fej;ootek a 

I 
mértékben növelik az állomási 

szukseges es k1vant mertékben munka termelékenységét 
tömegmozgalommá. csökkentik az önköltséget. 

Hat új módszer 

A régi tolatási módokat, a 
bejárást és az egy!ök,éses sza
lasztást természetesen nem le
het teljes mértékben mellőzni, 
hiszen vannak állomások, ame
lyeknek adottságai miatt ezek 
nem nélkülözhetők. Ott azon
iban, ahol erre mód van. min
denlcéppen be lkell vezetni az 

WMsenkénti több koc.ttcsoport
tal; 

4. húzott járműveik szalasz
tása; 

5. csurgatá.s vi,sszatolatáS 
közben; 

6. csurgatás kihúzás közben. 
Kialakulóban vannak ná

lunk az úgynevezett finomren-

A briqád megbeszéli a munkafolyamatot. (Aszódi József, Rédval 
Mihály, Hajdú 11. Mihály, Kovács Mihály) 

új síktolatási módszerek közül uzés különböző formái is. a 
czzt, amelyvk legjobban megje- több elegycsoportú vonatok mi
le! az ,momás berendezésének, nél tisztább, tökéletesebb ösz
a dolgozók 1/cépességeinek. a szeállítására. Ezek a módsze
mun/ka követelményeinek. rek azonban, bár dicséretes 

Ma már hat, a mi állomási módon több nagyállomáson 
viszonyainkra kidolgozott kor- próbálkoznak velük, még nem 
szerű síktolatá6i módszer kö- általánosan ismertek. Egyré
zött válogathatnak a síktolató sz� mos! van __ ki-kísérletezés 
brigádok. Ezek a következők: alatt. masrészüket most dol-

az !- 5-ös utasítás is előírja, 
ammt a siktolatási bemuta
tók, ankétok tapasztalatai is 
bebizonyították, sokkal hasz
nosabb, gazdaságosabb a ré
gieknél. A mi állomási viszo
nyaink között a „megállás nél
küli szala.sztás lökéssorozattal" 
módszere a legmegfelelőbb, 
mert vízszintes lkihúzóvágá
nyon is alkalmazható. 

A legutóbb Debrecenben, 
Tapolcán és Budapest-József
városba.,. megtartott. elméleti 
előadással egybekötött gyakor
lati bemutatón többszáz vas
utas gyöződött meg arról, hogy 
az általánosan has2lnált régi 
tolatási módszerek, a bejárás 
és a megállással végzett sza
lasztás eLavult módszerek, 
mert kis termelékenységűek. 
sok időt vesznek igénybe és a 
mozdonyok teljesítőképességé
nek felét sem hasz,nálják ki. 

Az ankétok részvevői saját 
szemükkel győződtek meg ar
ról, hogy a megállás nélküli 
lökéssorozatos módszer 60kkal 
haladottabb a reginél, mert 
többszöri visszahúzás nélkül, 
megállás kiküszöbölésével, 
csupán a mozdonysebesség 
változta tásáva1 a munka ter
melékenysége nagymértékb2n 
növelhető. Amíg a régi mód
szer szerint egy elő nem k,észí
tett. 30-40 kocsiból álló egy
ség szétrendezéséhez átlagosan 
35-40 perc szükséges, addig 
az új módszer szerint, előké
szített kocsis.ornái ugyanez n 

munka 10-12 perc alatt elvé
gezhető. MegröVidül ezzel a 
vonatösszeállítás folyamata, 
csö�ken a koaii állomási tar
tózkodási ideje, nő a gépek ki
használtsága, a kihúzóvágá
nyok feldolgozóképessége pe
dik majdnem a gurítók szi<nt
iére emelkedik. 

Aszódi. J,Ó:fS�f. Bud,rne,,t-
Józsefváros állomás kocsimes
tere, aki csapata tagjaival 
együtt úttörője a megállás nél
küli lökéssorozatos tolatásnak. 

1. megáll.ásnéLküli szalasztás nyos Kutatóintézetben. büszkén jelentette ki egyik be-
1 

gozzák ki a Vasúti Tudomá-

lökéssorozattal; •• •• mutatón. hogy ezzel a módszer-
2. megállás nélküli szalasz- A hat kozul rel felveszi'k a versenyt ecm 

tás folyamatos elegyrendez,és-
, 

a legalkalmasabb 'kisebb gurítóva.i is a vonatok 
se!; A felsorolt hat ll'lódszer (J1Jors rendezésében és beá!lí-

3. megállás nélküli szalasztás azonban, amelynek használatát tásában. 

ltlegállás n�lküli szalasznís lökéssorozatfal 

Még csak hírböl. i-smerték 
nálunk a szovjet síktolatási 
módsrereket, Aszódiék már 
leveleztek Arhipov és LucsJkov 
szovjet vasutasokkal. a róluk 
elnevezett síktolatási módszer 
kidolgozóival. Ebből a levele
zésből és az irodalomból jó
részt magu,k alakították ki azt 
a módszert, amely nálunk a 
megállás nélküli lölkéssoroza
tos tolatás elnevezést kapta, 

Az utasításból ma már min
den dolgozónak tudnia kell -
Aszódi elvtárs is sokszor el
mondotta már -. hogyan vég
zik a megállás nélküli lökés
sorozatos tolatást, de szívesen 
elmondja századszor is, mert 
- amint megjegyzi - mindad
dig sulykoln{ kell, amíg csak 
mindenütt így nem csináljá!k. 
Lássuk tehát: 

Szétaka.sztás a clorono és a lámpa eqyidej(I kézbenta, tá5ával 

get addig kell csökkenteni, után újból fékezünk, mivel 
A fogadóvágányról annyi amíg az körülbelül 3 km/órá- az előbbi folyamat ismétlődik. 

kocsit kell a kihúzóvágányra ra mérséklődik. Az egyes lökéseket különbö
vinni, hogy megállás után az Ez idő alatt az elszalasztott ző sebességgel kell végezni. Az 
utolsó kocsi és az elosztó vál- rész rendszerint olyan távol- első lökés mintegy 15 km/óra, 
tó között megfelelő távolság ságra kerül, hogy meg lehet a következő fokozatosan ki
legyen a leakasztandó kocsik kezdeni a második lökést. De 
(kocsicsoport) olyan mérvű ha a kellő távolság még nem sebb. az utolsó pedig mintegy 
felgyorsulásához. amely az volna meg 3 km/óra sebesség- 7-8 km/óra sebe6séggel tör
irányvágányra való begördü- gel kell haladni mindaddig ténjen. Az ilyen módon elér
léshe� s_zükséges. _Arrü�or ez amíg a szükséges távolsá; h<;t� lök�ek száit_na a kihúzó
megtort_ent. a k<>;s1sorrol le- biztosítva nincs. A második 

I 
vagany es a kihuzott kocsisor 

akasztJák az e1ső kocsit (ko-1 l"'ké t t hát lt .• , hosszától füg.g. Vfzszíntes ki-
e&icsoportot) ezután mozgásba o s e . e ero,eg a meg- . , . . • . 
h ·k ' · k • állásos szalasztási módszertől huzon általában 4--5, leitos k1-

ozza az egesz ocs1sort az · húzó ped' 6--8 l"'k · 1 h irányvágányok felé. Amikor a kocsisor megállítása nélkül . n . ig O est e: et 

elérték azt a gyorsaságot, kell vég[-ehajtani, olyan mó- vegezni. 
amely elegendő a leakasztott don. hogy a 3 km/óra sebes 15-40 százalékkal 

jobb eredmény 

dóan mozgásban lévő géppel 
kisebb erő szükséges, mintha 
a mozdony mindi.E( álló hely
zetből indulna. A következő 
lökés hamarabb végezhető, 
mint a megállásos szalasztás
nál, mert megtakarítjuk a 3 
km/óra sebesség bekövetkezé
sétől a teljes megállásig, majd 
a megállástól a 3 km/óra se
besség újbóli eléréséig szüksé
ges időt. Ezen felül az ütközők 
összenyo,módása i6 hamarabb 
és egyenletesebben történik. A 
lökési sebesség fokozatos csök
kentése még jobban lerövidíti 
a lökés befejezése és az ú.iabb 
lökés kezdete előtti időt. mert 
a lökés sebessége folyamato
san közelebb kerül az indulási 
sebességhez, a 3 km/órához. Ez 
azért lehetséges, mert minden 
egyeB lökés után rövidül a sza
lasztott kocsi (kocsicsoport) 
útja, tehát mind;_g kisebb és 
kisebb erő kifejtésére van 
szükség. Vízszintes kihúzóvá
gányon ezzel a módszerrel 
mintegy 40 százalékkal több 
kocsit lehet feldolgozni, mint 
megállásos szaJ,asztással. 

Mire kell vigyázni? 

Aszódi elvtársnak gyakran 
vetették ellene a kocsirende
zők a bemutatókon (eddig 40 
állomáson mutatta be munka
módszerét az Aszódi-brigád). 
hogy ha az akasztórúd a ke
zükben van, nem tudják tai·
tani a lámpát. ha pedig nincs 
a kezükben a lámpa, nem lát
nak jól a kocsik iközé és nem 
si,kerül az akasztás. Aszódi 

elvtárs nem győzi hangsúlyoz-

1

akasztása, a levegő kiengedése. 
'Ili. hogy a rudat felesleges ci- a tartalékkapcsolatok szétsze
pelni, hiszen rá lehet tenni a dése és felakaszJ�. a e;,a_var
-vonóhorog-fejre, az akasztás k:apc6Qk. meglaZLtása, alatétfflla 
pil1anatában pedig a IJáJmpát eltávolítása sbb. A szervezes,o 

Gurulnak a kocsik 

katira -�ehet fűzni, .. va,gy ü�e-1 hez tartozik az is, hogy a mi:n
sen UJJra lehet függesztem. ka megkezdése előtt a tolaias• 

Aszódi elvtárs azt is hang- vezető ismertesse a tolatást 
súlyozza, hogy a tolatásnak ez tervet a mozdonyvezetővel., 
a módszere magától értetődően váltókezelőive1 és ha vannak; 
nawabb figyelmet, gyorsabb a sarusokkal is. hogy tudják. 
elhatározók,épességet és terv- . • 
szerűbb munkát követel a bri- melY1k vagányra futn�k a k� 
gád minden tagjától, mint a 

I 

csicsoportok. A tolatasvezeto, 

régi módszer. Alapvető felté- � kocsirendezők, �áltókezelők 
te! a szétrendezendő elegy es a mozdonyszemelyzet szoroa 
megfelelő előkészítése, vagyis 

\ 
együttműködése tehát elen„ 

a kocsik megírása, a jelzett be- gedhetetlen feltétele a mód„ 
lyeken a légféktörnlők szét- szer allwlmazásánalk. 

A szakvezeté"i es a mozgalmi szervek feladatai 

Budapest-Józsefváros állo
máson, ahol valamennyi tola
tócsapat ezt a módszert alkal
mazza, sokat foglalkoznak az
zal a kérdéssel is, miért van 
az, hogy a .• új tolatási módszer 
felmérnetetLen előnye ellenére 

nem vált tömegmozgalommá és 
az F. 5-ös utasítás kötelező elő
írása ellenére sem mindenütt 
és nem állandóan alkalmazzák 
TemesváTi elvtárs. forgalmi 
szolgálattevő. akinek túrjában 
dolgozik az Aszódi-brigád és 
aki a brigád tagjaival részt
vett csaknem valamennyi be
mutatón, abban látja ennek az 
okát. hogy a mintegy két éve 
megkezdett bemutatókat nem 
követte széleslk.öTű felvilágosító 
mun!Tca. Ez elsősorban a szak
vezetők kötelessége lett volna. 
de a mozgalmi szervek. a párt_ 
és a szakszervezet aktívái is 
nagyobb agitációt fejthettek 
volna ki a megállás nélküli lö
késsorozatoo tolatás érdeké
ben. Az ó feladatuk is lett 
volna megdönteni azt a hely
telen nézetet, hogy a lökéssoro
zatos módszer csak ott alkal
mazható. ahol a kihúzóvágá
nyok 8-10 ezreléket lejtenek 
az irányvágányok felé. Az ösz
szes szovjet és hazai tapaszta
latok, az Aszódi-brigád és a 
többi, már jól be.gyakorolt sík
tolatóbrigád, így a debreceni 
Szabó 1. Béla, a tapolcai Tóth 
kocsim�ter brigádjának ta
pasztalatai azt bizonyítják. 
hogy ez a módszer egyformán 
alkalmazható mind cz vízszin
tes. mind pedig a lejtős kihúzó
vágánydkon, A l1>gjobb feltétel 
természetesen a lökéssorozatos 
tolatás-hoz az emelt vágányzat. 
de nem a 8-10. hanem a 3 ez
relékes }ejtésű kihúzóvágány. 
Ma már ennek hiánya sem le
het mentség, mert amióta az új 
tolatási módszert bevezették, 
igen sok helyen elvégezték a 
kihúzóvágányok emelését. 

Együttműködést! 

Utiát állja az új tecnnika 
széleskörű alkalmazásának a 

forgalmi és vontatási dolgozók 
nem kiel.égitő együttműködése 
is. A lökéssorozates módszer 
alkalmazásához ugyanis elen, 
gedhetetLen fe!tktd a mozdonv
és tolatószemélyzet összeszo
kottsága. összegyalwrol1sága, 
a helyi ismeret. Sőt a pálya
fen'lltartástól is függ a mód
szernek az alkalmazhatósága, 
mert a tolatási műveletek el
végzését befolyásolják a váltók 
és ívek ellenállásai is. tehát 
az ívekben úgy kell karbantar
tani a pályát. hoizy a tolatás ne 
ütközzön nehézségekbe. A baj 
az_ hogy sok helyen nem biz
tosítják az együttműködés fel
tételeit. A fűtóházak sokszor 
tapasztalatlan, helyi ismere
tekkel nem rendelkező sze
mélyzetet vezényelnek a tola
tómozdonyokra s ami még en
nél is helytelenehb. gyakran 
változtatják a tartalékok sze
mélyzetét. f;ppen ez a panasza 
most az Aszódi-brLe:ádnak is. 
Rákos fűtőház ef!.Y idő óta 
olyan mozdonyvezetőket ad, 
akiket büntetésből vontak le 
vonali gépekről. Pedig az olyan 
mozdonyvezető aki büntetés
ből került tartalék.génre, a ta
pasztalat szerint nem nagy 
kedvvel végzi munkáját él! 
esetleg veszélyezteti a tolatás 

már jól begyakorolt rendjét,i 
Ezúton is kérik a fűtőház ill€4 
tékeseit. hogy mint a múltban., 
most is állandó személyzetet 
vezényeljenek a józsefvárosi 
tartalékokra. Ezt a fontos 
szempontot ajánlják vaiamenu
n1Ji fűtőház mozdonyfelviyyá„ 
zóina!k figyelmébe is. 

A tolatási dolgozóknak pedig 
azt üzenik. hogy a Központi 
Vezetőségnek az új technika 
fejlesztésére irányuló céLkitű
zéseit megértve. kövessenek el 
mindent a lökéssorozatos me11-
állás néllküZi szalasztás általá
nossá tételéért, hogy ne Jegyen 
magyar vasútállomás, ahol a 
lehetőséghez és a szükséghez 
mérten '!le alkalmaznák. De 
nemcsak a tolatócsapatoknak, 
hanem a vonatkísérő brigádok
nak és a tolatós tehervonatdk 
mozonyvezetőinek is üzenik 
ezt. Az utasítás az ő számukra 
is kötelező. A tolatócsapattal 
nem rendelkező középállomá• 
sokon, ahol a vonatkísérő sze
mélyzet és a vonali mozdony 
brigádja végzi a tolatást. nagy 
mértékben lehet csökkenteni 
a tolatás időt a lökéssorozatos 
módszer alkalmazásával. Ne
kik is meg ks,11 tehát tanulniuk: 
az ú.i technikát, hogy eredmé
nyes,m S?,olgálhassák a gazda• 
ságosságot, a forgal.om gyom 
és eredményes lebonyolítását, 

l..rekás Imre szolqálatvezet6 váltó6r. Bagó István váltóőr. az 4�óa� 

br!Qád segítőtársai munka közben 

kocsinak (kocsicsoportnak) az 
irányvágányra való begördülé
séhez, megkezdik a fékezést. 
Ennek következtében a le
akasztott rész tovább fut. a 
mozdonyon lévő rész sebessé
ge pedig csökken. A sebessé-

séggel, összenyomott ütközők
kel haladó sorról kiakasztó do
rong,gal le kell akasztani a 
következő csoportot. Ezután az 
egészet megint felgyorsítjuk. 
majd a kellő lendület elérése 

Ez a módszer azért gyor
sabb és gazdaságooabb, mert a 
kocsiknak az irányvágányra 
való szalasztásához. az állan-

Emelt kihúzóvágány esetén 
kombinál'ni lehet ezt a mód
szert csurgatással. vagy több 
kocsicsoporttal történő szalasz
tá.ssal. amint azt az Aswdi
bri.gád ils teszi. (Kovács Géza felvételei.) 

\'-""\\�'''-""'\l'-"""".il�\l�\\W,�\\�,1�1'�11.�l\�l\"'"""""1'"'-"""'1"""""'\\�\\�\\""""""'''""""""\\"'-"""'''-"""\\�\\�\'�''"""""'""'"'�"�"�U'-"'°''l•"'-"'"""t.\�U""""""'� 

Az élenjáró munkamódszerek alkalmazása megkönnyíti a munkát, hozzásegít a tervteljesítéshez 
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Miért mostohagyermek a kultúra városába·n 
a vasutas kultúrotthon ? 

Csendes kis utcában van a 
pécsi vasutasok kultúrotthona, 
de a csend menten ijedten me
nekül, amikor a kultúrotthon 
utcára néző termében rázendít 
a 40 tagú szimfonikus zenekar, 
vagy a 85 tagú vegyeskórus, 
esetleg a 16 fönyi fúvószene
kar, de a nyitott szellőzőabla'ko
kon át erőteljes hanghullámo
kat bocsát az utcára a 22 gyer
mekzenész is. Látogatásunkkor 
éppen 6k próbálnak, a hang
szerekből áradó hangok nem
csak a termet és az utcát töl
tik be, hanem a kultúrotthon 
mindhárom helyiségét is, de 
úgy, hogy emiatt félbe kellett 
szakítani egy értekezletet. 

- Szú.kiben vagyunk a hely
nek - mondja Port János elv
társ, a kultúrottd1on igazgatója. 
- Ha zenekari vagy énekkari 
próba van - márpedig a hét
nek legalább öt napján próbál
nak -, nem lehet rendezni a 
kultúrotthonban sem előadást, 
sem ankétot. 

Csak a könnyű műfaj ? 
Ez a körülmény kétségtele

nül rányomja bélyegét a kul
túrotthon egész életére. De 
azért nem a leghelyesebb ál
láspont, ho.,"Y az otthon veze
tősége eddig elnézte, hogy a 
hétköznapokat és a vasárnapo
kat egyaránt a könnyebb faj
súlyú szórakoztatás töltse be. 
A helyzet ugyanis az, hogy hét
köznap a különböző kultúrcso
portok, zenekarok készülnek 
vidéki és helybeli szerepléseik
re, szombat-vasárnaponként 
többnyire táncos, műsoros 
klubnapokat, színielőadásokat 
rendeznek, s ez 'helyes, mert 
ezeket a rendezvényeket sze
retik. kedvvel látogatják a 
vasutas dolgozók és családtag
jaik. De a hét 168 órájából 
egyéb rendezvényekre is !kelle
ne jutni3. A legutóbbi két hó
nap p:-ogramjában például 
mindössze kétszer szerepelt is
meretterjesztő előadás. 

Más oldalról is meg kell 
azonban nézni a kérdést, mert 
olyan érem ez sajnos, amelyik
nek nem is két, hanem több 

a dolgozók? Nyilván úgy, hogy 
a szolgálati helyeken közölni 
kell velük. De 1ti közölje? Az 
üzemi bizottságok, a szakszer
vezeti aktívák, a bizalmiak, a 
kul túrfelelősök. Megteszik ezt? 
Nem, még annyit sem tesznek, 
hogy a kultúrotthon többszöri 
kérésére legalább a hango;;
bemondón népszerúsítenék a 
különböző rendezvényeket. 

A vezetdket nem érdekli 
a kultúra ? 

'.És vajon a DISZ-szerveze
tek? Még annyira sem sikerült 
bekapcsolni a fiatalokat a kul
túrotthon munkájába, l)ogy a 
kultúrotthon vezető helyette
lSévé valamelyik üzemi DISZ
szervezet titkárát választhat
ták vo1.'1a meg, mint ahogyan 
ez a többi kultúrotthonnál szo
kásos. Nemrégiben a kultúr
otthon vezetősége értekezletre 
hívta a csomópont DISZ-tit
kárait - mindössze a fütőház
ból jelent meg a DISZ-titkár 
helyettese. Hosszas oknyomo
zással lehetne csak kideríteni. 
hogy a 3000 vasutast számláló 
csomóponton, a kultúra legré
gebbi magya-r fellegvárában, 
Pécsett, honnan ez a közöny 
határát súroló érdeklődéshiány 
a szakvonali és mozgalmi ve
zetők részéről. Az igazgatóság. 
a politikai osztály, a szolgá
lati helyek vezető!, az üze
mi bizottságok elnökei még 
külön meghívó ellenére sem 
rnélrtJatták megjsenésükre a 
kultúrotthont a legutóbbi ün
nepi klubesten, de talán még 
fennállása óta egy ízben sem. 

A területi bizottság, amely 
közvetlenül sok segítséget ad a 
kultúrotthonnak és vezetőségé
nek, megfeledkezett a közve
tett segítségnyújtásról. Vagyis 
nem próbálta eléggé megértet
ni a szakszervezeti bizottsá
gokkal és kultúrfelelősökkel, 
hogy a kultúrotthon nem ön
célú intézmény, nem egy u\rt 
testület, hanem a csomópont 

valamennyi dolgozójáé. Ha ezt 
megértenek a pécsi vasutas 
dolgozók, akkor talán mégsem 
kellene a kultúresemények zö
mének k.-szorulnia az otthon 
falai közül, nem kellene a gyér 
számban tervezett ismeretter
jesztő előadásokat is elhalasz
tani részvétlenség miatt. 

Vezetőségválasztás 
előtt . . .  

A január 9-re tervezett kul
túrotthon-vezetőség válaszitás 
előtt nemcsak az otthon jelen
legi vezetőinek, hanem a cso
mópont mozgalmi és szak
vonali vezetőinek, de minden 
dolgozójának érdemes e,go:-:
dolkozni azon, hogyan lehetne 
élettel telibbé, a vasutas dol
gozók igazi kultúrforrásává 
tenni a ku:túrotthont. Az ed
digi út nem vezetett kellő 
eredményekhez, kivéve a lel
kes művészeti csoportok és ze.. 
nekarok sikeres szerepléseit. 
De sok m,:;s teendője van kul
túrotthonaink.nak: a műszaki 
és természettudományi ismere
tek állandó, minél szélesebb
körű fejlesztése. A kultúrott
hon vezetőségének semmi eset
re sem szabad a jövőben adós
nak maradnia ezzel. Hogyan 
tud azonban eleget tenni seik
rétű íe1adat.ának, ha a legilleté
kesebbek, még saját vezetcsé
gének legtöbb t Jja is közöm
bös 2.ziránt ami az otthon fa
lain be! ül történik. 

A kultúra szolgálata nem 
„reszortfe!adat". hanem sokkal 
több - talan a hivatás szó fe
jezi ki legjobban súlyát, jelen
tőségét. Ha a pécsi vasutas 
dolgozó!, s a kultúrotthon je
lenlegi vezetősége ezzel a tu
dattal készíti elő a vezetőség
választást ,  s a moz,galmi szer
veik is olyan segítséget adnak, 
ho,gy a legjobbak kerülhesse
nek az új vezetősé!?'be, akkor 
a kultúra ő•i városában a va
sutas kultúr-'.>tthon sem lesz 
mostohagye!1ffiek. 

Köszön jük a segítséget 
oldala van. Először is nézzük A sarudi Koosuth Termelőszövetkezettől az alábbi leve-
a propagandamuilllkát. Ahhoz, let kapták a MAV '.Építési Géptelep Főnökség dolgozói : 
hogy a szó1,akoztató műfajt Szeretettel köszöntjülc a MAV Építési Géptelep dolgozóit 
képviselő színjátszó és egyéb � -vezetőit, a,/ák fáraits.ágot nem is.merve 8egítettek bennün
csoportok. zenekarok változa- k,et egy olyan gazdag, eredményes zárszámadáshoz, mint az 
tos, legtöbbször színvonalas idei volt. Köszönjük azt a segítségzt, a?ll,elyet a. tsz irányi
müsorai vonzzák a vasutas tásálhoz, a. po!itilcai felviLágositómun!cához nyújtottak. 
dolgozókat, nem szükséges kü.. Fáradozásuk nem vo!t hiába-t·aló. Allamunk iránti köte
lönösebb hírverés, márcsak lezettségünknek határidő előtt eleget tettünlc és 1·észesedé
azért sem, mert az ilyen nm- seink túlha:1,a,dták számításainkat. 
dezvényeket mindig ugyan- lgérjük patronálóinknak, hogy segítségüket a. jövőben 
azokon a napokon, változatlan is gyümölcwztetjük a. nagyüzemi gazdáLkodás, a falu szo
időpontokban tartják. De egy-

, 
cializá!ása terén. 

egy alkalmi, ismeretterjesztő Berényi Má.n•ás, Nagy Géza 
előadásról hogyan értesüljenek a sarudi Ko.ssuth Tsz elnöke párttitkár 

Szelecsényi István : 

EGY VÉG VÁSZON 
- Elbeszélés -

Az ivlá.wpá.lcat nagy erővel 
himbáLta a szél. Az eső vigasz
talanul esett. A ra.mpánál álló 
gyűjtőket most -rakták ki. A 

targoncák zörgése gyors munr
káról ta.nwkodott. 

Ahogy ha.kult a vágányok 
között, gondolatai Veránál já,·
tak, és a közelgő egybekelés, 
a. boldogság érzete megd.obog
tatta szívét. Tervezgetett. 

- Miiyen jó Lenne - gon
dolta -, ha nyernénk a totón, 
vagy kihúznák a. kötvényün,
ket. Most már majd, minden 
hónapra esik egy sorsolás, ha 
beütne a szerencse, megvehet
nénk a. /wn.yhabútort és a 
hiányzó kelengyét. Hiába, egy
szerre nem megy minden. 

sokkal később, már az utolsó 
kocsinál voit. A gyűjtőkre eső 
világosság némiképpen eny
hítette a. rampa alatti sötétsé
get. Kimeresztette szemét, s 
tapogatózva. tájékozódott. Egy 
pi!Lanattal később kezei meg
akadtak egy kisterjed,elmű, de 
vaskos, súlyos csom,a.gon. 

- Tehát mégis igazam volt! 
Gcmdoia.tai pillanatonként 

változtak. Le kel! leplezni ezt 
a. társaságot! Megtréfálni a. 
tolvajt! P:s egyszercsa,k, mint
ha. be!ébújt volna a. rossz. Ha. 

LÁTOGAT ÁS KÉT LAKTANYÁBAN 
A l\lAV Hídépít-ési Fönökség nya épült. Az egyikben már 

női szálláshelye az egyik Hun- laknak, a másikba a közel
gária körúti eme:etes villa jövőben költöznek be. 
földszintjén van. Amikor mun- A laktanyák szemre csínokájukbó! száilásuk-ra térnek a sak. Bent azonban nincs mindolgozék, örömmel és megelé- den rendjén. Az e,gyik szobágedéssel láthatják a róluJc való ban lakik Kocka Pál, Szikra gondoskodás számtalan jelét. László, Kíss János és Lakatos 

Amler Jánosné és Oláh Vik- Arpád. Valamennyien a ferenc
tória már néhány év óta tartja városi Keleti gurítón sarusok. 
második otthonának ezt a Vidám, szép szál fiúk, tele élet
szálláshelyet. A tágas, nagy örömmel. 
előszobából egy kisebb és egy - Mi - mondják - hálásan nagyobb terembe van bejárás. vesszük az állam gondoskodáA szobálcban a rendbentartott Eát, azt jó munkával köszönjük ágyakról fehér huzatok villan- meg. De ne vegye senki se 
nak a kíváncsi szemekbe. akadékoskodásnak, ha egy-két 

A dolgozók elégedettek, hibára felhívjuk !elsőbbségünk 
mégis beárnyékolja valami en- figyelmét. 
nek a kedves kollektívának Kocka Pál rámutat a szoba 
reg;geleit és estéit. R. L.-né han- mennyezetére, s a derékaljnak goskodik, zsémbel, figyelmez- a fallal érintkező részére. Csu
tetés ellenére sáros lábbal ta- romvíz minden. Magyarázza a 
pos a padra, s fütyül a kollek- dolgokat, de egyetlen szóra 
tívára. A vállalatvezetőség se- sincs itt szükség. Mindennél 
gítsen ezen a bajon. '.És intéz- többet beszélnek a fiatalok ci
kedjen, hogy javítsák meg vég- pői, szandáljai, amelyeket vas
re a női laktanya rádióját. 14 tagon lep be a zöld penész. 
ezer kötetes könyvtára van a &; egymásután jön a többi : főnökségnek, de nem igen ol- Sokszor elromlik a villany, vasnak az el".társ_n�k. _Többet kénytelenek sötétben vetkőzni kellene ezzel JS torodm. és öltözni. Szikra Laci a mult-

Dunaharasztin egy kivénhedt kor a vonaton vette észre, 
pályafenntartási szálláshely l hogy fele131A:5 �ipőt húzott. Kiss 
mellett két új forgalmi lakta- János az 1vov1zre panaszkodik, 

rossz, ihatatlan. Napokon át 
demiz.sonban hordták Pestről 
a vizet. 

Van zuhanyozójuk, lenne jó 
me!egvízük, ha nem romlana 
el minden öt percben a kazán. 
A másik panasz: valóságos 
sártengerben kell kimenni a 
kőhajításnyira fekvő állomás
ra. 

Ma már kéthetenlcint váltják 
az ágyneműt, ezzel nem volna 
baj. Visnyei József állomás
főnök szeretettel és harcosan 
intézi • laktanya ügyeit, de 
mindent ő sem tud a budapes
ti i,gazgatóság nélkül megolda
ni. Ilyen például a 200 mázsa 
szén elhelyezése, vagy az, hogy 
az igazgatóság II. osztálya -
ha erre szükség van - adjon 
helyet a régi pályafenntartási 
laktanyában a szállást kérő 
forgalmi dolgozóknak is. 

(Miért kellett a. ferencvárosi 
forgalmi dolgozók laktanyáját 
ilyen messzire kihe!yezni? A 

dolgozók pihenő-idejéből na
ponta több órát vesznek el 
azok az ötletadólc, akiknek 
csak Dunaha1·asztiig terjed a 

figyelmük, s nem l.áttá'k meg 
a. munka után pihenni és 
nem utazgatni vágyó do!gozó-
ka.t. - A szerk.) 

A forgalmi újításokról 
A szegedi igazgatóság for

galmi osztálya többször bpott 
bírálatot az újítómozgalom el
hanyagolása miatt. A bírála
tok jogosak voltak, bár nagy
részük a külszolgálati helyek
re is vonatkozott. Egyes szol
gálati 11elyeken valóban nem 
foglalkoztak kellő lendülettel, 
komolysággal az újítások ügyé
vel. A szolgálati vezetők, de 
az újítási előadók, megbízot
tak sem segítették eléggé a 
mozgalmat. 

Több olyan szolgálati hely 
van, amely egész évben egyet
len újítási javaslatot sem kül
dött be a forgalmi osztályhoz. 
Ezek közé tartoznak Kalocsa, 
Kiskőrös, Vésztő, Gyoma, Me
zőtúr, Kún.szentmiklre--Ta.%, 
Kisktí.nha.la.s. Ahol viszont a 
szolgálati vezetők, az újítási 
megbízottak s nem utolsósor
ban a mozgalmi szervek fel
karolták a mozgaimat, ott mu
tatkoztak eredmények, ha 
még nem is kielégítő mérték
ben. Igy például Szegedről, 
Kecskemétről, Kiskúnféleay
házáról, Orosházáról kaptunk 
jó javaslatokat. 

megbízottaival. Néhány nap 
múlva már mutatkozott bizo
nyos eredmény, bár aránylag 
még kevés javaslat érkezik be. 
Az újítási hónap során 24 újí
tási javaslatot kaptunk, s ez 
kezdetnek mégis bíztatást je
lent. Arra mutat, hogy a dol-

gozókban él az újítókedv, csak 
bátorítást kell nyújtani az újí
tóknak. Legfőbb feladatunk 
ezenkívül, hogy az újítás; ja
vaslatok útjából távolítsuk el 
a bürokráciát. 

Tótk.a. Károly, 
szegedi igaz,gatóság III. o�tály 

AZ ÜZEMORVOSI RENDELŐBEN 

Nemrégiben vettem át a 
forgalmi osztály újítási előadói 
munkakörét, s azzal kezdtem 
működésemet, hogy telefonon 
beszéltem a nagyobb szolgála
ti helyek vezetőivel, újítási 

A Keleti-pályaudvar Uzemorvosl rendelőjét bizalommal keresik 
fel a dolgozók. Különösen most összet, a meqhüléses betegségek 
kapcsán fordulnak qyakran tanácsért a dolgozók az Uzemorvos-

arca. élete első ilyen rosszem
lékű kaland.ja elején. 

Körüln.lzett és nyugalmat 
erőltetve magára. megindult a. 
csa.rnok felé. Minden idegszá
Lával a sötétbe kém.Lelt, nem 
jön-e szemben valaki, akinek 
Jeltünhet visellcecMse. El in
nen, minél előbb a. tett szín
helyéről - ez volt minden tö
rekvése. Ha. eléri a csarnokot, 
simán kiviheti. Meggyorsította 
lépteit. Az egyik íi:lámpa alatt 
szemügyre vette a holmit. Iz
galommal vegyes kíváncsiság
gal tekim.tett rá: egy vég vá
szon volt a. kezében. A keres
k,ed,ések kiraka.taiból a.nnyi,-a, 
ismert csomagolásban egy vég 
vászon. 

Jóérzése azonban egyre in
kább harcba. k,everedett kusza 

hoz. 

győzött jobbik énje. Letörölte 
vizes homlokát. Elhatározta, 
hogy felfedi a. lopást. P:s ettől 
a gondolattól mintha újjá.szüle-

Olvassa csak, Békési elv• 
társi 

(Kovács Géza relv.J 

a.melyet sikerült elkerülnie, 
Nemsokkal később hihetetle
nül bold.o11 e!égtételé,z.és nyug
tatta meg. Békési Anta.; ezt a 
percet sosem fog.ia elfel�jteni. 
Ott az őrsön tisztán zátta eset
leges könnyelmű tettét, annak 
minden következm€nyével. 

De a. sors csodála.tos játéka 
csak ezután következett. Az 
egyik gyorsáru fuvarlevélhez 
ta.rtozot t k,ét vég vászon. két 
bába. dunyhatol!al. Az egyik 
vég vásznat találta meg Béké
si Antal, De előkerült hamaro
san a többi is a raktárból, sér
tetlenül. Az őrsparancsnok elé
be tette a. fuvarlevelet, s csak 
ennyit 11Wndott: 

- Olvassa CS•ak Békési elv
társ! 

Békési. Antal térfelviayázó 
hazafeZé tartott. Esőköpenyét 
összébbhúzta., s fi,a;Palosan tűr
te, Jwgy a szél játékosan meg
cibálja hull,á77Ws szőke fürt
jeit, szemébe vágja a. hideg, 
ólmos esőt. Azon gorwloLkozott, 
hogy e lmenjen-e menyasszo
nyához. Ügy döntött, hogy ha
za.megy, ped,'i.g amwta. csak he
tek vála,sztjá.k e! a luízasság,
tól minden este ellátogatott 
V�ráélclwz a szolgálat után. 
Szerelmes vort Békési Antal és 
ez minden ténykedésére -rá
ütötte bélyegét. A DISZ-ben 
ugrattálc a. fiúk, titokzatosan 
11WSOLyogtak körülötte a lá
nyok. 

La..s.sa.n közeLedett a. keres
kedelmi főnökség ra./d;ára.ihoz. 
A ra.lwdómunkások hangja és 
a targoncák zaja mind.inkább 
erősödött. Megálit az egyik 
kocsi sarkáná! és egy ideig fi
gyelte mun,kájulw.t. Tetszett 
n,e,k,i. az a könnyedség, ahogyan 
a. hatalmas báLáka.t, gö-ngyöle
ge roet és. ládákat e-ine lték, moz
gatták. Az á.thidaló vasleme
zek csa.tt.ogása fül.siJcetítően 
hangos volt. 

, gondolataival. Lelkiismeret-

(Pávlch Béla rajzai) 

tett volna. Szinte csodál,kozott 
azon, hogy a könnyen.szerzés 
ördöge így meg tudta tévesz
teni. 

Kezébe vet.te a. fuva.rl.eve!et, 
s nem akart hinn-i a. szem€
nek. A szülei címe volt a. fu
va.rLevé!en. Csak á!!t, mintha 
földbe gyökereztek volna. a lá
bai. 

A kocsi alól e-qy sötét árnyék 
bújt elő 

furdalás kezdte gyötörni. 
- Voltakép-pen mit is aka

rok én ezzel? - tette fel ma
gának a kérdést. Soha ennyi
re nem érdekelte a könnyen 
jött holmi, mint éppen 11Wst. 

Másodpercek a.Latt egy vi-
lág fordult meg képzeletében. 

- Ismeri a. feladót? - kér
dezte a. -parancsnok. Bélcési 
Antal megfordította a fuvarLe
velet. Nagyanyja. neve állt 
rajta. 

-:{-A rosszmá,jú.ak nevetve je
gyezték meg, hogy Bélcési sze
relme vasútass.wrelem, mert 
teljes gőzzel tör a. házassá,g 
felé. Nem is tagadta, hogy sze
-relmes. Vera. személypénztá-
-ros, tiZenkiLenc éves, lwzzá-
va.Jó, n,a.gyon csi1Ws, barna, 
édesen fitos terem1>és. Mind-

k,etten szerettek táncolni, színr
házba és moziba. járni, a ma-r
gitszigeti padon tervez;g�tni, 
vasárnaponkint kirándu!m a 
hegyekbe, 

újból nekiindult, de ebben a. 
piLlana:t.ba.n olyasmit vett ész
re, ami nem engedte, hogy 
to-vább menjen. A rampa. vé
gén, a kocsi al.ó! egy sötét ár
nyék bújt elő. Kém!előd.ni lát
szótt. Kezében errJ cscnnagfé
lét tartott. Egy másodpercc,el 
később már újból eltűnt a ko
csi alatt, hogy néhány másod
perc múlva. umét felbuklotin
jon. Aztán a macska lépteit 
megszégyenítő za.jta lansá,ggal 
suhant tovább. De a csomag 
már nem volt nála.. 

nem így lett volna, vajon eszé
be jzitott volna éppen most a 
konyha.bútor, vagy ínyére to
lult volna-e a. kárörvendésnek 
egy különös fajtája. a hoppon
ma,,lldt tolvajjal szemben. El
határozó képességének, csele
k,edeteinek mintha. most más 

A ber;_stelenség vádja, a. szülői 
ház képe, Vera, az arra.való 1á
eszmélés, hogy most voltakép
pen tolvajjá /,ett, aki egy 11uí
sik tolva.jt lop -ineg. 

Az állomáson már volt ha
sonló eset. M agá:ról megfe !ed
keutt vasutasok lwzzányú!ta.k 
a szállított á'1'1.l1wz, a. becsüle
tükre bízott értékekhez. Érez
te, hogy rossz úton jár, s ő is 
hasonló lesz ezekhez az em
berekhez. Borzalommal gon
dolt e!'re. 

Vera jutott eszébe. Egyszer 
megrika.tta. Semmiség voLt, de 
m-ost m-ll(Ja. eLőtt látta édes, bá
natos arcocs,káját. Mi lenne ve
le, ha azt hallaná, Jwgy becste
len embert szeret? Hogy ilyen 
férfi,·a bízza. fiatal életit. És 
amilwr ráeszmélt arra., hogy 
va.súta.stársa.i megi;etésének 
tette volna ki magát, lwgy szü
leinek szégyenkeznie kellett 
volna egyetlen fiúk cselekede
téért, m€ly szégyeMrzés öntöt
te el. 

Egyenesen a vasúti rendőr
ségre ment, elmondta. az ese
tet és á,ta.dta a. vászna:t. 

Hogyan ért haza, maga sem 
tudta. Amikor édesanyja. jósá
gos szeme azt kutatta rajta, mi 
!ehet az ő egyszem fiával, csak 
ennyit mondott, küzdve kitörő 
könnyeivel: Megjöttünk 
anyám! . . •  Az éd�sanya körül
nézett. megcsóválta, a. fejét, 
mert nem látta a. m.ásik,at. 

Békési Antal úgy áLlt, mint
ha föl.dbe gyökereztek volna. a. 
lá!J.ai. Azonnal tisztában voU 
azzal, hogy dézsmált holmit 
duglw.tott el az árn11ala1e. Nem-

lenne a. gazdája. 
Maga sem tudta., mennyire 

helytelenül cselekszik. Elha
t árazta, hogy magával -t>iszi a. 
csomagot. Sápadt, rákvörös és 
ki tudja, milyen színű volt az Sokáig tépelődött. Végül is 

* 

És amikor a kihallgatások 
egy részét végighallgatta., már 
m.3.gaelőtt látta. a mélységet, 

Csak Békési Antal tudta, 
hogy mégis ketten jöttek meg: 
a. becsülete és ő. És tudta, 
hoqy soha el nem hagyják egy• 
mást. 
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M E L L EK VONA L A I N K O N  

uAz ezer völgy vidékéneku vasútián 
Vonal  n e  várjo n gépre !  

dig sokkal egyenletesebb volt, 
mint a tavalyi. Sokkal több a 
jól rendezett irányvonat, jobb 
a tervezés s a rakodásokban is 
mutatkozik javulás ott ahol 
működik a komplex-brigád. 

Az állomás dolgozóinak 

(1.) 

miatt a 7452-e:s 111em késleltet
né meg az elegyét továbbító 
1359-est. 

Más esztendőben ez az idó
szak már a- nagy őszi forga
lom utolsó szakasza volt, túl a 
szálmás csúcspontján. Az idén 
másképp alakult a helyzet. A 
forgalom egyre fokozódik, 
mindennap nagyobb és na
gyobb lesz. Még tart a cukor
répa.szállítás, állandóan növek
szik az ipari termelésboi szár-

mazó szállítás la. A azá?Utú ni, hogy egyre rövidebb lesz • 
folyamatosságát csoJc még oda.- helyeken a szerelési idő.) 
adóbb munkával, hősies he'tyt- Jó szervezéssel sokat lehet 
állással tudjuk biztositani. A segí_teni . a bajon. . Amíg_ az 

egyik gepet szerehk, addig a 
n��geket fok?zza a szén másik elvégezheti a tűztisztí
mmosegének romlasa, s a szál- tást, vízvételezést stb. Ha jó az 
litásra is kiható hétvégi és hó- együttműködés a forgalommal, 
végi hajrá a gyáraklban és az akkor nem történik meg az 
üzemekben. sem, hogy a tartalékgépek 

Csak utunk végén tudtuk 
meg, hogy a göcseji vonalat 
utaztuk végig, így hát útköz.. 
ben csak úgy szemléltük a vo
nalat, mint akármely más, fon
too, jelentős forgalmat lebo
rnyolító mellékvonalat. Indulás 
előtt felhívták figyelmünket a 
celldömölk-zalaegerszegi vo_ 
11al sajátosságaíra, nevezetesen 

arra, hogy itt talá1ható a leg
több elágau, állomás, hogy a 
szállítmányok legnagyobb része 
kő, az Ukiknál becsatlakozó ta
polcai vonal csak úgy ontja az 
uzsai kőbánya, a sümegi ba
zaltbánya termékeit, hogy az 
ukk-zalaegerszegi vonalrész 
mentén volt az idén a Dunán
túl leggazdagabb gyümölcster
mése, gyönyörű szőlővel. mo
solygó almával, hamvas szilvá
val rakottan az export_ és bel
földi kocsik légiója indult el a 
kis állomásokról. 

egyébként egyöntetűen az a 
véleményük, hogy nemcsak az 
állomás, hanem mindlhárom 
csatlakozó vonal forgala:nát lé
nyegesen meggyorsítaná, ha 
Celldömölk rendezőpályaudvar 
és az állomás között végre 
megépülne a mintegy 400 méte_ 
res közvetlen összekötővágány. 
Ugyancsak meggyorsítaná, 
könnyebbé tenné az állomás 
munkáját, ha a zalaelerszegi 
vonalról is mindig jól összeál
lított irányvonatokat 'kapná
nak, ha a helytelen besorolás 

Boba állomásról ezt jegyez
tük fel: ,,A vonal legsötétebb 
állomása." Erről persze nem az 
állomás igyekvő dolgozói tehet
nek, akik éjszakánkint szurok. 
sötétben rendezik a vonatokat, 
hanem az áramszolgáltató vál
lalat, amely már ihónapok óta 
hitegeti az állomást és az 
egész községet a villany be
kapcsolásával. Viszont arról 
már igazán nem tehet az áram
sz9lgáltató vállalat sem, hogy 
az állomás alaposan lemaradt a 
szabadságolási ütemterv telje
sítésével; 11 váltóőre közül frlat 
még nem töltötte le teljes sza
badságát. 

Mi okozza a géprevárást ?  
egyszerre akarnak 1,zerelni a 
vonaliakkal. A fűtlíházi tartóz
kodási időket lehet ás kell is 
csökkenteni, a feltétele: ;6 
együttműködés, szoros kapcso
lat az állomással, fegyelmezett 
munka a fií,tóházban. 

Megtudtuk azután azt is 
hogy az ilkk-zaiaegerszegi 
vonalrész a szombatJhelyi igaz
gatóság „legelkényeztetettebb" 
vonala. A pályafenntartásnak 
úgy 'kell ápolnia, mint egy ké
nyes gyermeket, a szó szoros 
értelmében óvni kell víztől, 
széltől, mert a göcseji dombok
ról lezúduló esővíz az év három 
szakában egy-kettőre alámossa 
az alépítményt, télen pedig or -
vu! támadó hófúvások fenye
getik. 

A vonal néhol hűségesen kö
veti a táj gyűrődéseit - való
ban, Göcsej olyan, mintha né
hány millió évvel ezelőtt egy 
óriási kéz öss�egyűrte volna, 
innen kapta a nevét is, ,,ga
csos", ,,göcsörtös", ,,göcsejes" 
táj, az ,.,ezer völgy vidéke" -
]ejtők, emelkedések, ívek köve
tik egymást, a vonal nagy része 
ötös terfuelési szakasz. Becsüle_ 
tére válik a zalaegerszegi moz
donyVezetőknek, !hogy mégis 
gya!lrorta vállalna,k túlsúlyt és 
túlnyomórészt menetidő túUé
pés néllkül továbbítjá'k vonatai,
kat. Sajnos a tapolcaí moz
donyvezetókről már nem lehet 
így általánosítani a jóvéle
ményt. 

A forgalom növekedése gon
doskodott arról, 'hogy a legna
gyobbtól a legkisebbig minden 

állomásnak meglegyen a maga 
problémája, Igz van -ez ezen a 
vonalon is. Persze, az állomá
sok dolgozói tudják, hogy ezek 
a problémák nemcsak az ő állo_ 
másukat érintik, száz és ezer 
más állomáson ugyanúgy küz
denek a ihelyszűkével, a „szűk 
keresztmetszettel", mint mond
juk Bobán, Ulklkon, Türjén, Za.
labéren, Póka.szepe1Jken, de 
azért mindenütt elmondják, 
hogy legalább két vágány kel
lene, a vonatfogadó vágányo
kat meg kellene hosszabbítani, 
s a rakodók bővítése is nagyon 

elkelne. S hogy elmondják, az 
a bizalom jele. A dolgozók tud
ják, hogy idővel az ő problé
máik is orvoslásra találnak, a 
fejlődés „menetrendjéból" ők 
liem maradnak ki, mint ahogy 
Zafaszentivánt-Kisfalu.dipuszta 
állomás az idén teljesen át
épült, a fogadóvágányokat 
mintegy háromszorosára flosz.. 
szabbították meg, az állomástól 
Zalaegerszegig az egész pályát 
nagyobb tmerbírásúra építet
ték át, 

Ha a vonal munkájáról aka
runk áttekintést kapni, legjobb, 
ha Milklós István elvtársnak, 
CelldömöMc állomásfőnökének 
5zavaival kezdjük: 

- Az idei őszi forgalom ed-

(Fol'lJtatju,k.) ' 

Ezek a k.örüla:nények két
ségtelenül befolyásolják a gép
revárások alakulását, mégis 
káros lenne csak az objektív 
körülmények között keresni a 
géprevárások okát. November
ben 300-zal több géprevárás 
volt, mint a.ugusztusba.n és kö
rülbelül ötvennel több, mint 
októberben. Vaigyis a legna
gyobb szállítások közepette, 

-------�--------

Vonatkísérők termelési értekezl�tén 
Ie:en élénk, tartalmas hoz

zászólásokban bővelkedő ter
melési értekezleteken beszél
ték m� az őszi fore:alom 
utolsó szakaszának. a téli for
galom indulásának teendőit 
Rákosrendező pályaudvar vo
natkísérői. Az értekezlet eló
adója, Henyei elvtárs, vezény· 
lőtiszt bevezetőben foglalko
zott azokkal a javaslatokkal, 
amelyek a legutóbbi termelési 
értekezleten elhangzottak. 
Emlftésremélt6 ezek közül 
Bertók elvtárs javaslata, 
amelynek alapján engedélyez
ték.. hogy a kalaúzkocsik pót
lására 700•asnál alacsonyabb 
sorozatszámú E kocsikat is 
fe1 lehet használni tehervo
nati kalauzkocsinak, 

Sok a keszenléthen 
töltött idő 

A beszámol6 foglalkozott 
ezután a novemberben elért 
eredményekkel. kiemelve, hogy 
a szolgálati kilóm.éterek szá
ma növekedett, az önköltségi 
kilométereké csölokent. Az 
eredmények arra is mutat· 
nak. hogy a vonatkísérők 
mindinkább tudatában van
nak· annak. hogy pontos vo
natfelvétellel, pontos szolgá
latra ;elentkezésse1 igen so
kat tehetnek az őszi forgalom 
sikeréért. Szóvátette a beszá
moló, hogy sok a készenlétben 
töltött ídő, főként a dorogi 
vonalon és a Landler Járómű
javító próbameneteinél, 

.rámutatva, hogy az állomás 
80 vonatkísérőjét kötelezték 
legutóbb részkártérítésre, 
holott a kocsikon talált hiá
nyosságok nagyrészt nem az 
ó szolgálatuk alatt következ
tek be, de miután nem tudták 
igazolni acz: átadást, ki kellett 
szabni a részkértérítést. 

A beszámoló végül ismertet
te az állomás decemberi ter
vének kiszabását, majd Ger
gely József állomásfőnök arról 
a helytelen nézetről beszélt, 
amely szinte kil!önállónak te
kinti a vonatkísérói és az ál
lomási munkát és így alkalmas 
arra, hogy ellentéteket szít
son az állomási dolgozók és a 
vonatkísérők körott. Rámuta
tott, hogy az uta!Lási sebesség
re hivatkozva a vonatkísérők 
sokszor nem vesznek fel az 
állomásokon elegyet. Ez, mint 
mondotta, helytelen, mert az 
l\.,;zi forgalomban azért kell 
küzdeni, hogy ne maradjon 
lk,ocsi az állomásokon. Végül 
kérte az idősebb vonatkíséröket, 
hogy foglalkozzanak minél 
többet az újfelvételes dolgo
zókkal, szerettessék meg ve
lük a vasutat, oktassák őket a 
balesetek elleni védekezésre. 

A hoµ�zólók számQ:l olYíJ-� 

Rámutatott, hogy szakaszuk
nál hosszú ideje nem fordult 
elő hiánylat, mert pontosan 
vezetik a vonatátadá.si köny
vet, minden útjukon beírják 
az észlelt sérüléseket, s ahol 
nincs kocsivizsgáló, ott a for
galmi szolgálattevóvel íratják 
alá a könyvet. 

Kölcsönös segítség 

Herceg elvtárs az állomási 
dolgozók és az utazószemély
.i.et együttműködésének fon
tosságát hangsúlyozta és rá
mutatott, hogy az állomások 
dolgozói a maguk munkáját is 
előmozdítják, ha a tolatási 
művel,eteknél segítenek a 
többnyire csökklentett létszámú vonatkí:sérő csapa.toknak. 
Sajnos a dorogi vonal legtöbb 
állomásán, valamint a szobi 
vonalon, Zebegényben nem 
igen akad erre példa. Gacsal 
elvtárs kérte. hogy Kőbánya,
Kispesten, ahol igen sok kocsi 
fordul meg, rendszeresítsenek 
kocsivizsgálói szolgálatot. Ki
fogásolta, hogy Kőbánya-Kis
pest igen sokszor feleslegesen 
rendel üres kocsit. Horváth 
elvtárs vontatási diszpécser
szolgálat bevezetését javasol
ta Rákosrendező pályaudva-körülményre mutattak rá, 

amelyek károsan befolyásol- ron. 
ják az őszi forgalmat. lgy A felszólalásokra adott vá
Major János vona,tvezető el- laszában Henyei elvtárs ki
mondotta, hogy a dorogi vo- jelentette, hogy az értekezlet 
nalon gyakori a 8-10 órás résztvevői igen sok fontos kö
ácsorgás, Dorogon igen hosszú rülményre hívták fel a figyel
a készenlétben töltött idő, met. Hiba azonban, hogy a 
mert a menetirányítók nem felszólalásokból hiányzott az 
mindig mérlegelik kellően az önbírálat, nem volt szó arról, 
adott helyzetet, a forgalmi hogy a vonatkísérők milyen 
szolgálattevők pedig nem tö- hiányosságokat látnak állo
rekszenek önállóságra, ígye- másuk munkájában és a sa
keznek túlbiztosítani magu- ját munkájukban. 
kat. Kéri elvtárs arról beszélt, Az ért k 1 t tán „ n pe' _ 
hogy a kocsivizsgálók - fő- e ez e u . �n e 
ként Buda.pest-Józ•efváros- lyesen átadták a Jelvenyeket 
ban - nem kezdik meg idő- 1 és az okleveleket az állomás 
ben a vonatok átvizsgálását. új sztahanovistáinak. 

Kedves ajándék 

A fegyelem megszilárdítása 
további fontos feladat. Az el· 
múlt hónapban ittasság miatt 
két, sorozatos ellcésés miatt 
ugyancsak két vonatkísérő el
len indult fegyelmi eljárás. A 
menetlevelek helytelen veze
tése, a tolatási adatok igaz
ságnak meg nem felelő be
írása miatt egy vonatvezetót 
ala_!:sonyabb beosztásba he
lyeztek.. A beszámoló felhívta 
a figyelmet a számadások lel· 
kiismeretes kezelésére, rá-
mutatott, hogy egyetlen vo- A győriek december 6-án 

kedves ajándékot kaptak a natkísérő hanyag15ága is mi- Hídépítő Vállalattól : a vállalat 
l:ven súlyos károkat okoz nép dolgozói az új felvételi épület 
gazdaságunknak. Sokszor ex- éPítése közben, a középpont
portkocsik vámokmányai kal- nál, az alapozásnál összetalál-

Ezernyi nehézséget kellett le
küzdeni, amíg az építők az ál
lomás tengelyében, az alapo
zásnál kezetszoríthattak. 

Jódnak el. koztak. 

szere v yu.,� Y- a készülendő épület két A I én ..,_.,.,,., kön. 
1 

Lassan egy esztendeje, hoizy 

vek vezetésének fontosságát végénél megkezdődött az épí
is hangsúlyozta a beszámoló, tés a középpont felé haladva. 

A vonatfedezés : 

a balesetek el leni  küzdelem fontos láncszeme 

Amikor megtörtént az elsó 
kapavágás, középen még állt a 
régi romos állomásépület 90 
centiméter vastag falaival. 
mellyel nem mindig bírt a csá.. 
kány és robbantással kellett 
döntögetni. A régi bontása sok
szor keményebb munkát köve
telt, mint az új építése. De 
végre teljesen eltűntek a ro

mok s helyükön már növek
szik az új, korszerű, 250 méter 
hosszú állomásépület. 

Nagyon sok vasutas dolgozó 
csak azt a ténykedést tekinti 
fedezésnek, amikor a megál
lott, vagy megállított vonatot 
előlről, hátulról vagy mindkét 
irányból fedezni kell. Ezzel 
szemben vonatfedezői tényke
dést végez a vonatkísérő, a 
záróíékező haladó vonatoknál 
is, amikor menetközben hátra
felé is köteles figyelni s a ne
tán közeledő vonat felé ,,meg
állj"-jelzést kell adnia. 

A vonatfedezés a vonatkísé
rő személyzet egyik legfonto
sabb kötelessége. Különösebb 
erőkifejtést nem kíván, de an
nál nagyobb figyelmet, ébersé
get. A vonatkísérőnek figyel
nie kell tolatás közben, a to
latás befejezése után, a hala
dó vonatoknál és figyelni kell 
az állomásban vagy a nyílt vo
nalon megálló vonatoknál. 
Szolgálati idejének a túlnyomo 

részét tehát a fLgyelés tölti be. 
Ennek a könnyűnek látszó, de 
rendkívül felelősségteljes tény
kedésnek azonban legtöbb eset
ben nem tulajdonítanak kellő 
fontosságot, nem hajtjá1k vég
re az utasításnak a vona'tfede
zésre vonatkozó szigorú ren
delkezéseit. 

te haladó vagy álló vonatba. S 
az anyagi károk mellett sze
mélyi sérülés is előfordulhat, 
baleset áldozatává válhat maga 
a zárfékező is, amire példa is 
volt már. 

Fokozott jelentősége van a 
fedezésnek a. távolbalátás kor
látozottsága esetén. Nem egy

Miben jelentkezik ez a gya- szer hárított el súlyosnak ígér
korlatban? Abban például. kezó balesetet a vonatkísérő 
hogy a zárfékező behúzódik ébersége. Érezzék tehát a vo
a fékhelyre, esetleg elbóbiskol, natkísérők annak a veszélynek 
elalszik, nem figyeli a vonata a jelentőségét, amelyet a kel
mögötti pályarészt. Vagy pedig lően nem figyelt, nem fedezett 
tolatás közben elhagyja a he- vonat rejt magában, érezzék to
lyét s nem védi, nem fedezi a vábbá, milyen nagy felelősség 
vágányon álló vonatát vagy a 

I 
hárul rájuk azzal, hogy védik 

nyílt vonalon megálló vonata a vasutasok kezére bízott 
mögött nem figyeli a pályát. népvagyont, óvják dolgozótár
Pedlg ott leselkedik állandóan saik, az utasok és egyben a 
a veszély a vonat mellett és ma,guk testi épségét is. 
mögött. Jöhet egy má.,;ik vo
nat, amely - ha személyzete 
szintén kellő figyelés nélkül 
hagyja - belerohanhat az clót-

Rigó József 
oktatótiszt, 

Miskolc 

Az építkezésen most a mun
ka minden fázisa megtalálha
t:>. Középen alapoznak, mellet
te már a pincefalak épülnek, 
azontúl födémzsaluzás, vassze
relés folyik. Ha tovább lépünk. 
már állnak a földszinti, majd 
az elsőemeleti falak. s az épü
let két v .:.gén a tetőszerkezetet 
ácsolják a posta-, illetve a la
kóépület felett. 

A munka gyors ütemben fo
lyik, korszerű gépek segítik az 
építést. Hosszú nyakával több 
tonnás terhet emel az óriás 
toronydaru, amely a tiszalöki 
építéstől sietett ide, hogy egy
maga ötven ember helyett do!• 
gozzon. Szomszédságában be
ton- és habarcskeverő gépek, 
transzportőr-szalagok, felvo
nók. dömperek segítik a mun
kásokat, hogy határidőre, 
1956. augusztusára teljesen ké
szen álljon az új, korszerű 
gyón felvételi épület. 

amikor a rakodóhelyek „tárt
karokka.l'' várják a kocsikat -
kész tehervonatok tucatjaí 
ácsorognak vontatóeróre vár
va! A X. Vasútüzemi 1/;rtekez
let törvényként írta elő, hogy 
az őszi forgalom ideje aiatt vo
nat nem vár�t gépre. De ez a 

Az orvosság : 
szervezett munka 

törvény néhány szolgálati he- A géprevárások csökkenté,o 
lyen csak írott malaszt maradt. sének másik kulcsa a forga-

. . lom kezében van. Ha tömege-
_K�tsegtele°:. ho� a gépre- sen adják át a gépeket a fú• varasok okozoJa az ,s, hogy a tőháznak, akkor el:kerulhetet

M_A V nem _rendelkezik 1;1ege1;- len a fűtőházi ácsoz,gás. De do ko::5z,:ru vonta�ó jar��u- géprevárá.st okoz a késői gép.vel. Jovore valamivel kony- rendelés a 24 órás oonatforDY;bb _les� a helyzet, mert _ _  a galmi terv be nem tartása., és a masodi1c otéves .. t� .. e�ő. eve: vonatravárás. Október 15-én 
ben 80 dara;b kulönbozo tipusu Győrben a 328-641. számú 
új m.ozd_onnyaz g�ag�unk. moZ,()ony 1,37 órától 10,25 órá
De a szállítást � 1dér. JS le ig, 528 percet szakaszra várt. 
kell bonyolítaru, mégpedig Ezen a napon Székesfehérvá
gyorsan, pontosan, gazdaságo- ron a 411-26�es gép 257 per
san. '.Éppen ezért nem nyugod- eet Ferencvárosban a 411-
hatunk bele a• forgalmat aka- 149'..es gép 290 percet várt 
dályozó g,áprevárásokba. menesztési engedélyre, illetve 

A géprevárások csökkenté vonatra. 
sének két fő módszere van: A menetidő meghosszabbo
a mozdonypark gazdaságos, dá.sa a.Toa.dályozza a forgalmat, 
előrelátó felhasználása és a. fú.- géphiányt okoz, a. személyzet 
tőhá.zi. tartózkodási idők mi- pihenőidejét feleslegesen meg
nimálisra csökkentése. Kezd- rövidíti, el.torlaszolja a vonaia
jük az utóbbinál. A mozdony- ka.t, egyszóval géprevárást 
kiszolgálási műveleteket nor- okoz, amely eWik legnagyobb 
mák szabályozzák.. Sajnos, eze- akadályozója az őszi forgalom 
ket a normákat nem mindenütt lebonyolitásának. Csak az ál
tartjá'k be és leggyakrabban a lomáso'k és a fűtőházak, a von
szénszerelőknél szegik meg. A tatás és a forgalom közös 
Rámán Kató Fűtőházban, Szé- mun.k.ájával. jó együttműkö
kesfehérváron, Ferencvárosban déssel szerezhetÜlnk érvényt a 
még a legutóbbi idl:Jkben Is vasútüzemi értekezlet határo
hosszú órákat vártak szerelés- zatának, amely kimondja: 1'0" 
re a gépeik. (Meg kell jegye?.- nat ne várjon gépre! 

Restaurálják a Keleti-pályaudvar 
freskó�t 

Még ma is a fa.siszta. dúlás 
nyomai láthatók a Keleti-pá
lyaoovar indulási előcsarnoká
nak freskóin. A nyolc méter 
magas és 3-15 méter széles 
freskók nag,J részét Lotz Ká
roly, a középső -n,agy félköríves 
freskót pedig Than M6r fes,tet
te az 1880-as években. 

A pályaudva-r újjáépítése 
és átalakítása során már meg
kezdték és december végéig 
befejezik a bejárattal szem· 
közti alkotások kijaivítását. A 
többire tavasszal kerül sor. 

A restaurálást az ország leg
jobb képzőművész-restauráto
rai végzik, Fenyő Györp-,1 ve
zetéúvel. A tíztagú brigádot 
a Magyar Népköztársaság Kép
zőművészeti Alapja jeLölte ki. 
A művészek rendlclvül nehéz 
helyzetben vannak, hiszen a 
háborús pusztítáisok, az időjá
rás hatása � nem utolsósor
ban a festményekre rárakódó 
•korom valósággal e !takarta a 
nézők elől Lotz és Than örök.
szép alkotásait. Sok kárt tet
tek a freskókban a.z építésve
zetőség dolgozói fs, akik az 
épület rendbehozatalánál kí
méletlenül fröcskölték szét a 
habarcsot, s a.hova ebből a 

kötéanyagból jutott, valósággal 
lemarta a festéket. 

Rendkívül érdekes az a 
munka, ahogyan a restauráto
rok újból „e!ővarázsolják" a 
halha.tatl:an mesterek műveit 
!i rideg falakon. Először szóró
pisztolyok segítségéve! methy
cellulózés anyaggal rögzítik, 
majd parafinos papíron le
vasalják a képet. A máillott, 
hiányos részek pótlása után 
óvatos lemosás következik. 
A hiányokat szitált habarcs
csal tömik ki. Ezután jön a 

retusálás: ttthegyes ecsettel 
millió és millió pontot rak a 
falra. a művész. a szükségei 
színek árnya1,ataib6l. Szinte 
észrevétlenül jelenik meg a 

kép, s válik láthatóvá teljes 
sz«pségében az ered,eti freskó. 

A restaurátorok kiváló mű
vészi munkát végeznek. Mun
kájuk a kor, a mű, az allwt6 
mester monda.nivalóinak is
meretét feltételezi. emell,ett 
teljesen o+thcm.osan kell mo

zogniok a különleges techni
kát kívánó helyreállító mu� 
Teában. 

Jövő tavasszal újból a régi 
szépségükben állna,k Lotz Ká
roly és Than Mór gyönyör-a 
freskói. 

K A T T O G  A T A V Í R Ó  . . .  

Döri E1•zsébet, Dombóvár állomás engedélyes távirásza, gondos, 
pontos munkával seqítl szolgálati helyét. 

(Kovács Géza !elv.) 
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A VA.DLOTTAK PADJAT 
3 szék helyettesíti. Lehajtott fő
vel három fiatalember ül raj
tuk. Rájuk szegeződnek a te
kintetek, felettük mondanak 
ítéletet, bírálatot a Debreceni 
Járóműjavító dolgozói, ak.i'k 
összegyültek itt a kultúrterem
ben. 

HAZÁD NAK RENDÜLET LENÜL �  . .  
- Dél-Amerikában találkoz

tam hozzátok hasonlókkal az 
országutakon, ahol csapato
san kóboroltak csonttá so
ványodva, éhségtől szédü!
ten. Ha rájuk nézel, nem 
hiszed el a korukat, mert fia
tal-öregek a reménytelenség
től, munkanélküliségtől. Szi
várványt, délibábot kergette
tek fiúk és megfeledkeztetek 

ti itt, most véssétek szívetek
be Vörösmarty szavait: 
Hazádnak rendületlen"iH 
Légy híve, oh magyar; 
Bölcsőd az s majdan sírod is, 
Mely ápot s eltakar. 
A nag11 világon e lcívüt 
Nincsen számodra hely; 
Áldjon va.gy verjen sors keze: 
Itt élned, halnod kell . . .  

- A l\tam,a.r Képzö- és Tehetségkuf.a,fó Ifjúsági 
Ipar.művészeti Szövetség 1955. céllövőversenyt tartott novem
clecember 17-től 1956. január ber 20-án Hatvan állomás 
17-ig országos képzőművészeti MőHOSZ-szervezete. A ver
hónapot rendez. Ennek kere- senyen tíz 20 éven aluli fia
t<'f�en tartják meg a VI. Or- tal 70 köregységen felüli ered
szagos Magyar Képzőművé- ményt ért el. 
szeti Kiállítást. 

1 
- A minisztériumok vasúti 

- Dicsérő elismerésben és szállítási versenyében a III. 
1000 forint jutalomban része- negyedévben az I. csoportban 
sült Cifrik Miklós mozdony- első a Szénbányászati, m.áso• 
vezető (Komárom fűtőház), dik a Vegyipari és Energia• 
mevt Mór állomáson súlyos- ügyi Minisztérium. A II. cso
nak ígérkező balesetet hárí- portban első a Belkereskedel
tott el. mi, második a Könnyűipari A vád súlyos - HAZAÁ.RU

LAS! Akadozik a toll, amely 
leírja ezt a súlyos szót, ezt a 
nehéz tíz betűt. Keserűség köl
tözik a szívbe, a fájdalom foj
togat, hiszen akikre a vádat ol
vassák fiatalok, kettő tizen
nyolc, egy tizenkilenc éves. Az 
élet kapuja még csak most nyi
lado,z;ik előttük, pályájuk kez
detén állnak. D. Zoltán né
hány hónap múlva lenne moz
donyvezető, V. Miklós és D. 
Imre fiatal lakatossegédek. 

-közepette, lemondva fiáért 
mindenről, amit nyújthattak 
volna az e: szálló é\•ek. A fiú 
már felnőtt - az anyát nem
régiben betegség vette le lábá
ról, munkaképtelenné vált. 
Egyetlen támasza Imre, akit ő 
szült, ő nevelt, akit a fúvó 
széltől is óvott - s akj most, 
munkaképtelen betegen, kö
nyörtelenül magára ha,,ayta 
volna. 

MOCCANATLAN A TEREM, 
fojtóbb a csönd, mintha üres 
volna a helyiség. A három fiú 
a földet nézi, nem meriik fel
vetni tekintetüket, félnelk at
tól, amit a jelenlévők arcáról 
olvashatnának le . . .  

arról is, hogy aki hazát akar · · · A fi_úk m_ár ál�nak. k�nr
cserélni annak szívet is cse-

1 
nyes tek11;tetük .. �aszegeződ1� 

- 1 • k 'u az emelveny folott ragyogo re m e • népköztársaság; címerre. 
- l!'.:n kint értettem meg, de Bánki Gém 

- Külszíni fejtést kezd de
cember 12-én a vnrpalotai 
szénbánya, hogy pótolja a szén
t.e-rmelés lemaradását. A vasu
tasoknak napi 3000-4000 ton
na szenet kell majd elszállíta
niuk. 

Minisztérium. A közlekedés
és postaügyi miruszter ezek 
szállítási szervezeteinek dolgo
zóit 9500 forint jutalombaJil ré
szesítette. 

A Hódme-zővásá.rhelyf 
------o-o----- Mérleggyár műszaki vezetői 

Bulgária és Szíria részére ké
szülő újfajta 75--100 tonnás 
vágány-hídmér!egek tervén 
dolgoznak. Ezek között olya
nok is les7lllek, amelyekben a 
vasúti szerelvényt menetköz
ben is lehet majd mérni. Egy 
automatikus szerkezet külön
külön és összesítve is feljegy
zi a vagonok súlyát. 

Peregnek a percek, a tár
gyalás menetéből egyre világo
sabbá válik a három fiú jel
leme és az elsősorban ülő hoz
zátartozók tekintete mind sö
tétebbé válik. Vajon mire gon
dolnak? A fiúra, akit ringat
tak, akinek kezét fogták, ami
kor az első lépéseket próbál
gatta? Akinél jobb gyereket 
sose tudtak elképzelni, akiről 
azt hitték, hogy jobban isme
rik, mint a tenyerüket? S most 
minden tovafutó perc kegyet
lenül bizonyí1ja, hogy nem is
merték saját vérüket, nem tö
rődtek eleget gyermekükkel. 

Névadó ünnepség a hatvani kultúrotthonban 
- Kis ezüstserleget kapott 

a MA V Anyagel'.átási Igazga
tóság december 2-án a vas
gyűjtésben a III. negyedévben 
elért jó eredményéért. A ju
talmat Czecze László. a Kohó
és Gépipari Minisztérium Vas
kohászati Igazgatóságának ve
zetője adta át. 

- A pécsi igazga.!-0.ság terü
letén mintegy 1 5  kilométeres 
szakaszon a páJya szintje az 
árvízszint alatt van, s így 
gyakran árvízveszély fenye
geti. Az út és Vasúttervező 
Vállalatnál most dolgoznak 
ezeknek a szakaswknak át
építési tervein. 

- A nemzetközi helyzetről 
tartru1ak szabad pártnapokat 
december l-től 20-ig a vasu
tas párt�zervezetek. 

- ,,Festészetünk legsrebb al
kotásai" címmel a legsiKerül
tebb magyar reprodukciókat 
mutatják be a Nemzeti Sre
lonban december 10-től ja
nuár 2-ig. 

Tizennyolc évesek. Szere
tik az életet, messzeröppen
nek vágyaik, kalandokra 
vágynak, erejüket szeretnék 
összemérni az élet viharaival. 
És úgy látták, az életnek nincs 
elég tartalma e hazában, szű
kek a lehetőségek, megmász
hatatlan hegyek zárják el az 
ÉRVÉNYESÜLÉST. Elindul
tak, hogy titkos ösvényeken, 
emberek elől bújkálva átlép
jék a határt, m•eressék az 
,,ígéret fé\ldjét", az eldorádót, 
a tejjel-mézzel folyó kánaánt, 
a rejtelmes Ausztráliát. 
Hívta őket a „Szabad Európa" 
rádió hazug hangja és hívt,a a 
képzelet szárnyaló fantáziája, 
amely a sivatagból is csak az 
oáz•st látja. 

A KÉPZELT FÉNY FELE 
TARTOTTAK és nem vet
ték észre a valóságos fényt, 
a szülőföld világosságát, a 
családi tűzhely sugarát, az 
épülő szocializmus messze
ragyogó tüzét. Nem láttádt 
a fényt, mert még nem 
ismerték az árnyékot. Soha 
nem ettek a munkanélküliség 
száraz kenyeréből, arcukon 
nem csattant a régi mester ta
nonckínzó pofonja, hátgerin
cük nem görnyedt tiszttar
tók. jegyzők dölyfös képe előtt. 

- . . .  A vádlottak tiltott ha
tárátlépést kíséreltek meg. A 
Magyar Népköztársaság törvé
nyei szerint cselekményük öt 
évig terjedhető börtönnel bün
tetendő . . . - hangzik a vád
irat. A termen sóhaj fut ke
resztül, az egyik szil'. ő felzo
kog. - A hatóságok azonban 
igyekeznek megadni a lehető
séget arra, hogy a fiatalok 

- Onnepélyesen indították 
útnak november 30-án a Land
ler Műszak ..Jatt terven felül 

A közelmúltban a hatvani kultúrotthon Liszt Ferenc nevét vette fel.
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elkészített szerelvényt a Land
A:z ünnepség q,azdaq masorában a qyennekkórus kiválóan szerepelt. Jer Jenő Járóműjavító dolgo-

(Kovács Géza felv.) zói. 

- Hár.omnapos tap1sztalat
cserére megy a novemb2r ihó
napban legjobb eredményt el
ért tíz várpalotai dalgozó, 16 
zalaegerszegi vasutassal Mis
kolcra és Egerbe. 

LAKÁSCSERE 
Elcserélném szoba-konyhás, 

mellékhelyiséggel ellátott laká
somat hasonló, nem szol.i;tálatt 
lakásért Budapest területén. 
Clm: Sz�mostatvt Józsefné. Bu
dapest, X„ MAY-telep 44/4. �r
deklödnl lehet az esti órákban. 

munkájukkal, további maga
tartásukkal bebizonyítsák, hogy 
megbánták tettüket, szeretik 

A DISZ Központi Vezetőségének zászlajáért 

DISZ-tagok voltak, de a 
DISZ elmulasztotta, hogy be
széljen velük a hazáról, a szo
cializmus építése nemes fel
adatáról, a családról, a fiú kö
telességéről a szülővel, a test
vérrel szemben. 

D. Zoltánnak négy testvére 
van. A legidősebb kilenc, a leg
kisebb három éves. V. Miklós 
félárva. Az apa tavasszal húny
ta be a szemét és őrá bízta 
hét testvére gondját. A leg
k isebb még pólyában rugda
lózik. Az első. amit meglátott 
e világból özvegy édesanyja 
leperegő könnye volt. B. Imre 
egyetlen gyerek, szintén félár
va, kéthónapos kora óta az 
anyja nevelte ezernyi gond 

és ragaszkodnak hazájukhoz, Októberben tovább folyt a 
családjukhoz, munkahelyük- DISZ-�zervezetek versenye a 
höz. Ezért a fiatalok ellen a DISZ Központi Vezet&ége vö
büntetőeljárást megszünteti rös vúndorzászlajáért. A ne
és átadja őket a szülőknek, mes vetél,kedés tovább javí
a DISZ-szervezetnek . . . 

1 
totta a DISZ-szervezetek mun-

FEI.SZAKAD A NYOMASZ- káját, a fiatalok jelentős si
Tú CSÖND, az arcokra mnsoly kereket értek el az újítómoz
ül. l!'.:s egymásután fel�zó'.al- galomba,n., jó eredrr.énye)i 
nak a munkások, hogy meg- születtek a DISZ-órjáratok 
értessék az ifikkel : büntetést nyomán. 
érdemeltelk, melynek elmara- A budapesti igazgatóság tedása arra kötelez, qogy ne rületén az első helyre az fszn.-okozzatok többé senkinek ki J áróműjav!tó, második csalódást. helyre a MAV FeLépítményi-- Miklós fiam, nálam do1- Vasanyag.iavító OV., a harmagoztál, az én kezem alatt, és dilkra Rállrosrendezó állomás én úgy tekintettelek, mintha 
saját fiam lennél. - Daróczi került. 
István művezető beszél. - Fél- A miskolci ;,gazgatóságo-n 
re ismertelek volna? Tedd Sátoraljaújhely Pft. vezet. 
jóvá a hibát, amit elkövettél, utána Diósgyőr fűtőház követ-
én segíteni fogok . . . kezik. 

Kuzma József sok földet be- A szombathelyi igaz(l(Z.tóság-
járt már életében. így beszélt: nál a Szombathelyi Járómű
- Tizennyo1c évet éltem Fran- javító jár az élen, második 
ciaországban. négyet Ameri- Várpalota állomás. harmadik 
kában. Három éve jöttem on- Veszprém !külső fűtőház. 
nan, ahová ti készültetek. A debreceni igazgatóság te-

Ahol szívesen foglalkoznak a sporttal 
A sportkör. melyről az alábbi a minélsség! eredményeket. A nöi 

I 
Szirtes Szilárd alapszervezet! 

sorok szólnak nem büszkélked- röplabdacsapat - amely al!,g párttitlccÜ" az eredmények mel
het vllágbajnokl<:al, dlcsöségtáb- e>'(v éve alnkult - _má1·is k!har- let� arra Is büszke. hogy a spor-
lájáról nem mosolyog a szemlé- colta az OB l·b<: .1utást. D� tolok _90 százaléka DISZ-t.a.g. 
Iöre országf;'zerte ünnepelt ver- Ferenc sz.akos:�talyvezetőne.k es MmdnyaJan szorgalmasan Jár-
senyzö fényképe, mégis vezető- Kánf:.si Erzsébet tnt�zön_�h: ilyen nak gyűlésekr_e: s ez blzt.ositja 
ségét, tagságát egyaránt elisme-
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eredmények után mar konyebb a a sportolók pohtikal nevelését Is. 
rés Illeti. dolga. Takács Sándor OB-elnök arról 
aljt 

v
�&8d����1�
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��rlfitr�Ji Élen a fiatalok �::::i ����atcl'sit��

tkö
�ts:�r. 

arról tanúskodik, hoi,y az Utas· Köztudomású, hogv az Utasellátó 
ellátó Vállalat dolgozói szabad A s1.mkoszály az utánpótlás Vállalatnak vidéken is vannak 
ldetükben szlvesen asztalilen'- kérdését Is példaszerlien oldja kirendeltsége!. Az ottani dolgo
sze·znek. röplabdáznak. eveznek me�. A vállalatnál dolgozók Cia- zók egyelőre a helvf Törekvés 
vagy harcolnak a bajnoki pon- taI családtagjait h!Yják sportc·Ini, Sportkö1·ben versenyeznek. De a 
tokért a labdarúgó-pályán. s róluk a sportoláson tú!n1enóen tervek szerint ham.aroo-an sor 

Helyesen értelmezték 

a párthatározatot 

A vállalatnál Igen élénk spor
éJ.et ruJylk. Ezt blzonyl!Ja az i�. 
hogy az épületen belül bárl<ltol 
érdeklődtünk spo1·tügyben, min
denkitől kaphatunk némi !elVJ· 
Já,!os[tást. Szeretettel beszél a 
sportról Szirtes Szilárd párttit
kár. Takács Sándor . OB-elnök, 
Kócsa Mihály vállatatvezetó. Ne
mes Agoston vállaJatve�etöhel>T�t
tes és mindazok, akikkel talál
koztunk. 

Talán éppen ez a magyarázata 
annak, hogy a vállalatnál nem 
nehéz moz_gósrtanl edzéE"re. 
versenvre a doigozólGc:"l.t. I,gen. a 
dolgozókat mert Itt Jól értelmez
ték a párthatározatot. ame!v ar
ra hlvJa !el a sportvezetok fi
gyelmét hoi;ty az Ozem! sport
körökben lehetőleg a v�l!alat 
dolgozói sportoljanak. A Törekvés 
Utasellátó SK-nát !gy van. S bár 
az eredmények egyhamar nem 
veszélyeztetik a v!lái:,:csucsokat. 
de ti:,:azsá,:,:talanok tennénk, ha a 
tömegesltés mellett elhallgatnánk 

ts gondoskodnak. Két röpLabdás kerül arra. hogy - ahol a dot
fiatal diáklány például a nyári o:ozók klván.lák - sportcsopor
s.zünldűben munkát kapott a vál- tokat szervezzenek. Békéscsabán, 
lalatnál, s ezzel a két „külső' · Debrecenben már al.al<ulóban 
sportoló a sporton kívül is kaP- vannak a sportcsoportok. 
csolatba került a vállalattal. 

D!csél'et IIleti a n61 asztalite
nisz-csapatot is. Ez a csapat né
hány évvel ezelőtt tisztán válla
lati dolgozókból alakult. 1954-
ben már kerületi baJnoksá<iot 
nvertek. Ez a bajnokság a csa
patot a Budapest 11. osztályba 
való Indulásra jogosltotta. Köz
ben a három sportegyesület egye
sillésekor ,az új egyesületnek ei,y 
üres helye maradt a Budapest 1. 
osztályban. Az országos elnök
ség úgy döntött, hogy erl'e a 
helyre az Utasellátó SK csapatát 
nevezi. A szakosztály nem szf. 
vesen indult eb"ben az osztály
ban. mert még csapatuk nem ér
te el azt a szlnvone.lat. Véle
ményüket közölté-k a !elsélbb ve
zetélkkeJ Is, akik erre három lde
.o;en Iátékossat erősítették me.o: a 
gá1·dát. A csapat méa- !gy Is aJii, 
tudott annyi pon tol szerezni, 
hogy bentmaradhasson. Ez az in
tézkedés bizony helytelen volt. 
mert nehéz feladat elé ál!ltott,a 
a csapatot. 

* 

Horváth Je-nö sportszervezönek 
mostanában megszaporodott a 
gondja. A sportkör vezetősé�vá
las�tüsra kész:01, és ei:enkfvOI a• 
új MHK 1etételére készlttk elö az 
üzem dolg:ozóit. Máris sokan ér
deklődnek a követelmények 
iránt. Horváth elvtárs szerint jó• 
vöre Jegaiúbb annyi l\ll-lK .Jelvény 
dlszeleg az Utasellátó Vállalat 
dolgozóinak mellén, mint ameny
nvi VIT-Jelvény. 

A Törekvés Utasellátó sport
köre beblzony!totta. hogyan kell 
helvesen értelmezn1 a sporttal 
ka0cso1atos párthA.tározatot. Tö
megeket mozgó�It. de emellett 
jó eredményeket is te} tud mu
tan!. A ló munka titka Itt sem 
más, mint a lelkes sportszere
tet, mely a Jó szervezésen, a 
sportvezetői{. sportolók és moz
galmi szervek Példás együttma
ködésén alapszik. 

Mécs Lás2ló 

rületén első Záhan.11 foi·galom, 
1 

l. Sátoraljaújheíy pft., 2. 
másodilk Debrecen fütöház, Szombath,e!yi Járóműjavitó, 3. 
harmadik Debrecen Járómü- Dombóvár fú.tőház, 4. tszalki 
javító. Járóműj,a.vít6, 5. Záhony far-

Pécsi két szoba összkomfor
tos lakásomat udvarral és jószág
tartással clc�erétném btidnpes,
t!, vagy pestkörnyék! hasonló 
lakásért. Cím: Radnóti lstvún fö
Intézö. Pécs. Nagyvárad u. 8. A pécsi i,gazgatósá.] teM1le- galom, 6. Kiskunhalas fú.tőház 

tén Dombóvár fűtőház vezet. DISZ-.;zervezete. 
második Kaposvár fűtőház, Az új vernenyszakaszban a 
harmadik a mecse!kjánosi pft. DISZ-szervezetek a termelési 

Elcserétném Budapest-Keleti 
pályaudyar retvétell épületében 
(Bp. VII., Tököly u. 1.) lévő 3 
szoba konyha, e!ószoba, kamrá
ból álló SZOIS?álat! lakásomat 
Na.<?y -Budapesten lévél hasonló la
kással. �rdeklödn! lehet a fenU 
clmen. Dobai Károlynál. 

SZeged iga,zgatóság területén eredmények fokozása mellett 
első Kiskunhalas fűtőház, má- fordítsanak nagy figyelmet a 
sodik Szeged fú.tőház. tagkönyvcserére és tagössze

Az OJ:7,Zágos versenyben ok- írásra, növeljék tovább a tag
tóbel"ben a követikező sorrend létszámot és javítsák a DISZ-
alakult ki: Petőfi iskolák munkáját. 

SZOLNOK ÁLLOMÁS HGYELMÉBE 
közelebbről megnéztem, lát-

1 
hogy csak kifogástalanul mű

tam, hogy minden felbontatlan ködő berendezést hajlandó át• 
csomagban más-más keletű uj- venni. óvatosan próbáltunk 

A Szolnok megyei „Néplap" ság van. hfrt kapni a helyzetről, és a 
november 27-i számában cikk . . . . következóket hallottuk. Baj 
jelent meg Szolnok állomásról. ��gkE;r<lezte� a partlltka: van a kazánnal, mert vízfű-
A cikkben a többi között az eh tarstol

_, . hog:' lehet az: ho�y tésre készült, de gőzfűtésre 
áll, hogy „kevesebb kocsi fut nim1 osztiak kt a

,
dolgozok ko: szerelték fel. Azt is beszélik, 

be Szolnolk állomá.s-ra, mint I wtt a la��t. A valasz meglepo h0gy ha a két kazán közül az 
kell.e-ne és így az á!lomás dol- volt_: ,,1:ia�a fi_oyetmeztete� egyikben egy kicsit jobban ég 
gozói nem tudják teljesíteni � uzemi �,izottsagot, ne_m to- a tűz, akkor a másikba ván
tervüik. minden tényezőjét." rod,1' vele. l!'.:n azt , h':�em. dorol a gőz, sót a víz is meg

Mi a következőket javasol
juk a szolnokiaknak. Ne küld
jék Szajol állomásra a tervtel
jesitéshez szülreéges kocsikat, 
hanem dolgozzák fel. Szolnok 
szeptemberben előretolt 3080 
kocsit, feloszlatott 2523-at. Ok
tóber hónapban előretolt 4143 
kocsit, feloszlatott 1879-et. No
vemberben 27-ig előretolt 2843 
kocsit, feloszlatott 478-at. Azt 
hisszük, ez a kocsimennyiség 
elegendó lett volna a kocsibe
futás hiányainak fedezésére. 
Arról nem is beszélve, hogy ha 
feldolgoznák, akkor nem lenne 
szükség Szajol állomáson egy 
harmadik átmenesztő beállítá-
sára. 

Nyírfa József 
Szajol állomás 

AHOL NEM TÖRŐDNEK 

AZ ÚJSÁGGAL 
December l-én munkavédel

mi üzemszemlét tartottam 
Gyoma állomáson. AhOf'" be
léptem a forgalmi irodába, az 
egyik asztalon kilenc csomag 
.,Szocialista vasútért"-ot pil
lantottam meg. E1őször megle
pódtem, hogy ilyen sok uiság 
jár ide - hisz a lapok száma 
jóval több volt, mint a dolgo
zók létszáma - csak mikor 

hogy a gy�ma1akat er�ekl� a makacsolja magát és n€m hajva�ut feJ!odése: problem_á1, és landó jelentkezni a vízállás s:1ve�n olvasnanak a m1 ele: mutatóban. Arról is suttognak, tunkrol, ha_ akad1?a val_?lo, alo hogy bármennyire tüzelnek, csak egy k1�s1t �s lo_rodne ,a nem melegszik be az öltöző, vas1;1tas saJto terieszteséyel, es Egy,;zóval mindenről beszéla partszeryezet nem _eleg:<lne nek, csak arról nem, hogy mi• meg a f1gyelmezteto szoval. kor kezdik el üzemeltetni. 
Tótka Károly Vajon mi az igazi ok, hogy 

Szeged igazgatóság a fűtőház dolgozói nem élvez

MIKOR LESZ FÜRDŐNK ? 
Körülbelül másfél évveJ ez

előtt nagy örömet keltett a bé
késcsabai fűtőház dolgozói kö
rében, hogy korszerű fürdőt és 
öltözőt kapnak. Voltak ugyan 
hitetlenek, de amikor látták a 
munka megkezdését. eloszlott 
kételyük. A Szabad Nép va,
utasnapi vezércikke - mely 
utalt az új létesítmény átadá
sára - csak erősítette a hitet. 
Azonban elmúlt a VMulasnap 
és sorban jöttek az új határ
idók a fürdő átadására. 
Augusztus 20, szeptember 15. 
október 15, november 15. Ma 
már december van, a fürdő 
épülete szilárdan áll, csak ép
pen a kapui vannak zárva. 
Ennek állítólag a fűtőház egy 
.,keményszívű" műszaki taná
csosa az oka. aki azt a hallat
lan követelményt támasztja, 

hetik a fürdőt? 
Somogyvári László 

Béltéscsaba, fűtőház 

AZ EGYENRUHÁRÓL 
Már több szigorú rendelet 

jelent meg a szabál)'Os egyen
ruhaviselésről. Szükséges is 
volt, mert sokan nem becsülik 
eléggé a va<;utasruhát. De van 
az éremnek egy másik oldala 
is. A szabályos viselet feltéte
lezi, hogy vállap is Jegyen az 
egyenruhán. Már legalább há
romszor kértek különböző ki
mutatást az álloll"'ás dolgozói
nak vállap-szüksé((leléről, 
azonban a kimutatásból nem 
lett vállap. Kérjük az i lletéke
seket, hogy a nagyon fontos 
alaki fee··elem megszilárdítá
sa érdektben az illetmény ru
hákhoz vállapot is adjanak. 

Farkas László pártt'tkár 
Csépa állomás. 
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A T I Z E D I K  É V F O R D U LÓRA  Vasutasaink is lelkes örömmel fogadták 
hazánk ENSZ-tagságát Írta : Gáspár Sándor, a Vasutas Dolgozók Szakszervezetének ·elilüke'' 

T íz esztendeje jelent meg 
a „Szocialista Vasútért" 

elődje, a „Szabad Vasutasok és 
Hajósok Lapja". Szabad nép 
szabad országában nagyszerű 
hivatás a sajtó munkásának 
lenni. Uiságunk büszke lehet. 
hogy a felszabadulás első éve 
óta a nyomtatott szó erejével 
hét mint hét segíti vasut2Sain
kat. a bék<¼rt. a jólétért. a 
szocializmus építéséért vívott 

punk a munkásegység jegyé- ben. 1955. január 1 óla pedig Csütörtökön ko1,a hajnalban röpgyűlésen - hogy köt;ef'ce- hír a SzovjetuThió harcánall; 
ben a XIII. SZO'r kongreslj,Zus hat oldalon jelenik meg. A he- terjedt el a hír az országban, zetes bélv.?po!itikája az utóbbi eredményéről. Amikor a dél
határozatainak megvalósítá- tenkénti megjelenés óta javul hogy az ENSZ közgyűlésének időben lényeges változást idé· utáni újságok hírül adták, 
sáért, a harma<likutasok lik- politikai mondanivalója, a cik- határozata értelmében hazánk zett elő a nemzetközi h�lyzet- hogy Magyarországot felvették 
vidálásáért. kek minős�ge, tartalma. elfoglalhatja az őt megillető ben és hath'.Z-tósan elősegítette, az ENSZ-be, a vasanyagjavító 

Nevezetes esemény volt a .. .. , helyet az Egyesült Nernzetak hogy megnyíljon er&:tünk a dolgozói tíz röpgyúlésen fejez-
lap életében. amikor 1948 ia- Most unnepelunK u�, Szerv�tében. Örömmel és viuí-aszervezet kapuja. ték ki örömüket, békeakaratu-
nuárJ.ában a szerkeszlősé" de nem vo� helyes, 1r.egelegedéssel fogadta né- , kat. A gépműhelyben Mezei ,., 1 ha szem_. '1unyn�-�•· a lan A J

0ároműJ·avító GV-osztá-kezdeményezése're a szal--s7°r-
1 

11. • • "'' . • ""'
i
" ... pünk ezt a hírt. amely eszten- elvtárs esztergálvos mondotta 

harcukban. 
A „Szocialista Vasútért" eb

ben a harcában haladó hagyo
mányokra támaszkodhat. A 
„Vasutasok Lapja", mely 
Landler elvtárs irányításával 
az első világháború előtt. 1906-
ban jelent meg. cikkeiben sík
raszállt az államvasutak ve
zetésének megreformálásáért, 
a vasutasok gazdasági helyze
tének javításáért. szervezkedé
si és politikai jogaik kiharco
lásáért. Később - az 1904 óta 
meiüelenő - ,,Magyar Vas
utas" című lapban küzdött to
vább Landler elvtárs a vasutas 
dolgozókért. A Tanácsköztár
saság bukása után a szé_gyen
Ietes Bethlen-Peyer paktum 
következtében betiltották a 
,,Magyar Vasutas"-t. de a be
tiitó rendelet nem tudta elné
mítani. mert illegálisan 1923-ig 
megjelent. Ezután névváltoz
tatással Pászti és Lukács elv
társ szerkesztésében „A Lám
pás", maid „Jelző" cím alatt 
szolgá1ta a vasutas dolgozók 
ügyét. Ezek a 1apok az 
elnyo.'lló rendsze:r üldözéie kÖ-
zepette jelentek meg. A 
paktum után - egv kisebb 
időszaktól eltekintve - egészen 
a felszabadulási-g nem volt új
ságjuk a vasutasoknak. Hiszen 
azok a lapok. amelyeket a 
Horthy-rendszerben vasutas 
cégér alatt adtak ki. nem a 
vasutas dolgozók. hanem a 
Hort.hy-rendszer, a naciona
lista. soviniszta és klerikális 
reakció szócsövei voltak. Az. 
hogy a Horthy-rezsimben a 
szen-ezkedési és szólásszn bad
ságtól megfosztott vasutas 
dolgozók a felszabadulás után 
saitóorgánumhoz jutottak. a 
Szovjet.unió hés hadserege fa_ 
sizmus feletti győzelrnénelc az 
ei·edménye. 

1945-ben nagy papír-
hiátW volt. A 

.• Szabad Vasutasok és Hajósok 
Lapja" előállításához szü k.sé
ges papírt Garasin elvtárs. 
szovjet parlizánőrnagy. az .. Uj 
Szó" szerkesztője sei:!ítségével 
kaptuk meg, s 1945 decembe
rében Gerő elvtárs vezércik
kével. Pászti elvtárs szerkesz
tésében megjelenhetett szak
szervezetünk lapjának első 
száma. A lap első számától 
kezdve segítette szakszerve
zetünk munkáját. mozgósítot
ta a vasutasokat és hajósokat 
a romok eltakarítására és a 
vasút újjáépítésére. 

1946 júniusától - a �zer
kes.ztóség kibővülésével 
egyre több helyszíni riport. 
kép segítette népszerűsíteni az 
újjáépítésben éleniárókat. 
Ezekben az években a szak
szervezetben keménY harc 
folyt a jobboldali szociálde
mokraták paritáselmélete el
len. A lap a szociáldemokrata 

• szakszervezeti vezetők minden 
áskálódása ellenére kom
munista szellemben írta cik
keit. 

A hároméves terv indulása 
Idején a terv népszerűsítésé
t•el. jelentőségének ismerte
tésével igyekezett a dolewzók
kal megismertetni a tervmun
ka jelentőségét. 

Sokszor botladozva. nem 
h1indig a legjobb politikai 
meglátá�sal. de mindenkor 10-
izándéktól vezetve harcolt la-

· - -- 1anyoc=aai felet· ui nem , lyán Dömény Gyula hegesztő , 
vezet szocia' ldemokrata frak- . _..,.,...,. .. ,, 

. dók ota hangoztatott jogos kí• nagy örömmel : Már régen vái--adnán • m�g a unnepseg a' á - szólalt fel: örül-ök, hogy végre 
ciói· ú . . - ,, ·1atk tb , »K -- z. • .. - l  v nsagunk teljesítését jelenti rom ezt a hírt, mert haZá11k a a isa_-ny� oza an ! kaJmából is a segítség-eit a lap Ahogy sa·t · , 'd" ' 't · teljesült jogos kérelmünk és crat!akozott a szoc1áldemokra- •,· sze•·lmsz·őinek és mun.1<-�tá!-- , .á t f

a 

t 
J O es_ a ra 1? u - elfogl,1,bhattulc helyünket az felsi!l{Lbadul,ás óta eltelt tíz év 

ta P'··t 10··••a'ros1· ,·e· "reha,·to' b; . • k ' - . 1 J n ova u ott a hir: hazankat E,mes"'t Nn,m-- n  -t""· Szerveze- n,lat" sza'mta.lanszor beb'�-yi'-"" • ' " • .- sarna• a további eredménye- , -· 1 tt ' k  ENSZ be �� w, � = = 
� ., � .. 

zottsága állásponiiához. köve- 1 sebb munkához. · 
,.e ve e . az .· · , a �as: tében. Az ENSZ-tagság azon- totta, hogy helye -z,-an az Egye-

te!•:e hogy a szoc'áldemo!,:rata · , u�aso1: �s orszag.:zer�e ei;e�_n!,1 ban felelösséggel jár. Követ- sült Nemzetek Sze-i-vezetében. 
párt fűzze szorosabbra kapcso- Ha az úiság munkáját a 

I 
ro!)gyules:m feJeztek ki �ro- kezetesen ken. harcolnunk to- Az ENSZ-be való felvétellel 

latát azolLl<:al. akik a munkás- Központi Vezetőség márciusi mukef: a�elett,. hogy hazank vábbra is a, béke megsziT,árdí· népiink békeha1·cán.alc újabb 
osztálv akcióegységére építik határozata szellemében vizs- egyenJo_g1;1 tagJa lett a nemze- tásábt, a béke védelméért. Az győzelmes sza.kasza zá.rulit le. 
po!itil�ájukat. gáljuk. megállapíthatjuk: a tek _viJ13;gs_ze1:".ez<;t�nek. , Az ENSZ-ben folytatCYtt külpoliiti- Ferencváros állomáson is 

A ké: munkáspárt egyesü!é- ,,SzocialiSla Vasútért'• sem liJs�i �aromuJavito kovacs- I.ánka.t itt a műhelyben kell röpgyu"léseken beszélték meg a 
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m! _ i ta�., t d.a tagJ·ai tartották. KifeJ·ez-,., · be ·· t 'd 1 · is az , ozgy-u· ese e,,_,t Már csütörtök l'eggel solmin ......., 
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h termel�1 ver�n;vkampan:;ok: annak érdekét. l\1ég most is ja a világ népeinek tudtára a társat, a MAV Felépítményi jogunk lesz az ENSZ-ben, aba�. mm! -�ldaul '.1. sztahm elhanyagolja a sza.ks.zervezeti magyar nép békeaka.-ratá.t. Vasanyagjavító békebizottsá- nem az ENSZ-tagság fórum is 
1:1uszak. aprilis 4. r_:iai�s e�se- munkával való foglafüozá.'>t. í - Hálásak vagyunk a. Szov- gának elnökét és érdeklődtek lesz, ahol besZámolhatunk 
Je._ a ".�utas �apok. az alko!- elsősorban a módszerbeli se- ! ;etuniónak - mondotta pongó afelől, hogy mi lett a felvél:e- majd szabad hazánk nagysze-
many unneoe es a Nagy Oklo- a't , • · t - t ,  k lt ' . !Mla DISZ-titkár ugyrunezen a lün1clkel, érkezett-o már újabb rű eredményeiről, sikereiről, 
beri Szocialista Forradalom "! �egnyuJ as _ es a _u urne,c-

_____________ ,... ___________ _ évfordulója alkalmából kez- leSi munka t�ogatasát. Nem 
deménye;ett munkaversenyek kapott �s meg ma 51;1? . kap 
minél szélesebbkörű kiterjesz- elei:end?_ �elyet . az �Jsagba� 
tését. az élenjárók népszerű- �z eleni�ro szov1et . modszeren: 
sítését segítette. 1smerte�ese. a sz?vJet v���t�-

sok nundennap1 munkaiarol az 

Határidő előtti tervteljesítéssel 
őszi forgalom sikeres befejezéséért 

1948 június, 15-t?l „Köz- szóló színes híradás és külö-
lekedes" cmnen Je- nösen nem elégségesen fog

lerut meg az újság, ldilön 12 lalkozik képekben és cikkek
oldalon a vasutasoknak és kü- ben egyaránt a népi demokrá
lön 12 oldalon a többi közleke- ciák vasutasainak életével. 
dési szakszervezeti dolgozó Ezért szakszervezetünk is hi

A.z őszi forgalo4,1. 1,11:<:>lsó sza- ! 9·ét tűzték k.i. A dolgozók szin
kaszába érkeztünk. Ez az idő- te egy emberlcént n,arcoltak a 
szak egybeesik az éves tervek vonatok menetrendszerinti köz
határidő előtti teljesítésével, lekedtetéséért, a kocsik gazda
amelyre a !húsz budapesti üzem ságos kihasználásáért. a rako
feJihívása nyomán tettek foga- dási idő csökkentéséért stb. 
dalmat dolgozóink. A szer- Ennek eredményeként még a számára. Az Új lap a dolgozók bás. 

mozgósításán kívül egyre in A tízéves megemlékezés a kesztóségünkbe tömegesen ér- n1árornszor0&an megrövidített 
.,Szocialista Vasútért" dolgo- kező jelentések arról tanúsko<L !határidőt is megkurtították, 
zóinak megbecsülését is jelen- nak, !hogy a vasút dolgozói amennyiben éves tervüket de
ti. egyben a még jobb munká- vállalásuknak derekasan ele- cember 8-ra befejezték. (Ceg
ra való felhívást is kell hogy get tesznek és ezzel jelentős lédi Sándor leveléből.) 

kább rámutatott a hazai reak
ció és az imperialisták min
den megnyilvánulására. 1948-
ban szakszervezetünk rátért 
az önkéntes tagdíjfizetésre. 
Ebben a munkában is nagy se
gítségünkre volt az újság_ 

1950 szeptemberében jelent 
meg a „Vasutas Versenyhir
adó". mint melléklet. amely 
jelentős mértékben járult hoz
zá a szocialista munkavense
nyek, az őszi és téli forgalom 
zavartalan lebonyolításához. 
azzal is. hogy biztosította a 
verseny nyilvánoSISág-át. 1950 
decemberében a vasutasszak
szervezetból kiváltak a haió
sok. de 1951 júliusáig az úiság 
címe a .,Közlekedés" maradt. 
1951. július 15-én jelent meg 
először a .,Szocialista Vasútért" 
cúnen a vasúti főosztály és a 
vasutas szakszervezet közös 
lapjaként. kéthetenként hat 
oldalon. 

Míg idáig a lap többnyire 
csak a központi instrukciókat 
közölte, esetleg pesti vagy 
pestkömyéki szolgálati helyek 
munkájáról adott hírt. ettől 
kezdve e11sre több vidéki ri
port. tudósítás közlésével kez
dett országos jellegűvé válni. 
Irányvonalának középpontjá
ba a szocialista munkaver
seny, a termelékenység emelé
se. a szovjet példákon elindí
tott mozgalmak kiszélesítése. a 
párosversenyek. a hosszúle.iá
ratú versenyszerződések nép
szerűsítése került. Egyre ked
veltebb rovata lett a „Nemzet
kö.zi hírei.". amelyben a Szov
jetunió és a népi demokratikus 
országok termelési eredmé
nyein kívül e:?Yre több helyet 
kapott a kapitalista országok 
vasutas dolgozóinak harcá
ról szóló tudósítás is. A 
vasútpolitikai főo.sztály segít
sé/\ével egyre jobban érvénye
sült az az elv. hogy a lap a 
vasútüzem előtt álló feladatok 
elvégzésére az eddigieknél is 
eredményesebben és erőtelje
sebben mozgósítson. 

1952 október_l-tő_l a PlÍ;-t 
szervezo b1zottsa

gának határozata a]api,ín a 
.,Szocialista Vasútért" hetilap 
lett, négyoldalas terjedelem-

je'.entse. Harcoljon a lap az mértékben előmozdítják az 
eddigieknél fokozottabban a őszi forgalom diadalmas befe
kriiika, önkritika meghonosí- jezését is. Tudósítóink és leve
tásáért. Kell-e bírálni. kell-e lezőink errevonatkoz-ó legfris
harcolni a hibák. a nehézsé- sebb jelentései a következők: 

Közel 13 millió, 

egesz pontosan 12 864 OOO fo
rint az a termelési érték, ame
lyet a Budapesti liJpületelem
gyártó Főnökség december 

3-án befejezett éves tervével 
teljesített. Ebből 1 290 OOO fo
rint a túlteljesítés. A kitűnő 
eredményt elsősorban az tette 
lehetővé, hogy a dolgozók 
megértették a párt útmutatá
sát, lelkesen csatlakoztak a 20 
budapesti üzem felhívilsához, 
nagy lendülettel versenyeztek 
és számos újítást, ésszerűsítést 
használtak fel munkájukban. 
(Ipacs Já.nos párttitká.r levelé
ből.) 

gek. utunk akadályai ellen? 
Igen. kell! Aki avorsítani 
akarja az akadályok leküzdé
sét, a:l<;i gyűlöli az ellenlSéget, 
az harcosabb újságot követel . 
Harcol.ion a „Szocialista Vas
útért" a marxizmus-leniniz
mus tudományának fegyveré
vel a vasúton újjáéledő pol
gári. kispolgári ideológiai 
áramlatok. a fejlődésünket el
homályosítani akaró politikai 
léve."Zlllék ellen. Segítsen a 
polgári múlt világnézeti és 
morális öröksége, a tudatlan
ság és babonák, a re&t'lég, a 
fegyelmezetlenság elleni har
cunkban. 

Szakítani kell minden 
megalkuvó hallgatással. 

va_gy mellébeszéléssel. mely a 
dolgozó vasutasok előtt elho
mályosítja a tényeket. Moz
gósítson a termelékenység 
emelésére. az önköltség csök
kentésére. a gazdaságosságra. 
a minőségi munkára. a tervek 
teljesítésére és túltel.iesítésére. 
Nevelje a vasutas dolgozókat 
helytállásra. a népvagyon vé
delmére. a szocialista hazafi
sáe:ra. a munkafegyelem meg
szilárdítására. Többet. színe
sebben és érdekesebben foe:
lalkozzon a munka hétköz
napt hőseivel. a dolgozók 
ügyes-bajos dolgaival. 

Ha a szerkesztőség kollektí
vája ezeknek szellemében vée:
zi tennivalóit. akkor a tíz év 
harcos munkája után az elkö
vetkezendő időkben még na
gyobb sikerek fogják jelezni a 
lap erejét. Ehhez kívánok én 
a saitó munkásainak. a szer
kesztőség valamennyi munka• 
társának sok sikert. 

* Elhanq:Zott a ,,Szocialista 
Vasútért" tízéves fenpállása al
kalmából tartott ünnepséqen, 

Túlteljesitési vállalásukat is 

túlteljesítették 

Debrecen állom.ás dolgozói. A 
húsz budapesti üzem fclhívásá
lhoz való csatlakozás során ere
detileg december 15-re vállal
ták éves tervük befejezését. A 
dolgozók azonban olyan lendü
letesen végezték munkájukat 
és olyan magas termelékeny
séget értek el, hogy időközben 
elhatározták: a túlteljesítést is 
túlteljesítik és tervüket de
cember 10-re fejezik be. Ami
kor november 15-én csatlakoz
tak a Landler elvtárs 80. szüle

Hét nappal 
a vállalt hatá·idő elött 

tésnapjának megünneplésére 
I 

t_ettek eleget fogadalmuknak az 
szólító felhíváshoz. újabb terv- Eszaki Járéműjavító ÜV dol
teljesítési határidőül december gozói. Az eredeti vállalás de-

HÁROM EMBER MUNKÁJÁT VÉGZI 

Löwl Béla elvtárs, a Keleti Müszaki Kocslszolqálatl Fönökséq cso• 
portvezetöjének tizenötödik újitása a kardán•ha.Jtásos kocsidina
mó szállító- és beemelöberendezés. Há,rcm ember helyett most egy 
ember végzi balesetmentesen a nehéz dinamók szállít.isát és be· 

emelését. 

(Kovács Géza re!v.) 

cembey 15-'l"e szólt. A párt, a. 
szakszervezet jó felvilágosító 
munkája, á vállalatvezetés ki• 
tűnő műszaki irányítása, a dol. 
gozók lelkes, odaadó igyekezete 
azonban lehetővé tette, hogy 
hét nappal a határidő előtt, 
már december 8-án befejezzék 
az éves tervet. A kitűnő terv• 
teljesítéshez nagymértékben 
hozzájárult a „Háromforintos"◄ 
m.ozgalom., valamint az élenjá• 
ró dolgozók állandó magas szá
zaléka. A finornmec<hanikai 
műhelyben Somogyi József 
esztergályos 280, a villamos
mozdony műhelyben Papp Ist• 
ván esztergályos 220, Sasvári 
Rudolf lakatos 170, a kovács
mooelyben Pákai István és 
négytagú tüzikovács DISZ-bri• 
gádja 170, a mozdonyosztályon 
Kapitány lstván armatura
lakatos és négytagú brigádja 
170, a motorosztályon Réthelyi 
Gyula teherkocsi bognár és 
hattagú brigádja 160 százalékos 
teljesítménnyel járult hozzá a 
sikeres tervteljesítéshez. (Rét� 
falvi Sándorné leveléből.) 

Több mint másfélmillíós 
önköltségcsökkentést 

értek el a Hídépítésí Főnökség 
dolgozói. Önköltségcsökkentési 
vállalásuk 1 400 OOO forint volt, 
a teljesítés ezzel szemben 
1 607 OOO forint, ami 3,58 száza• 
lékos- önköltségcsökl,entésnek 
felel meg. A termelékenységi 
terv 106 százalékos teljesítését, 
valamint a darabbéres órákra 
előirányzott 82 százalékos szin
tet egész éven át tartották, 
Igy éves termelési tervüket 
decem.ber 10-én teljesítették. 

1 
Gyors és pontos tervezés 

jellemezte egész évben a V <1S• 

1 

úttervező VV munkáját. En• 
nek eredményeként 19 348 OOO 
forintot kitevő éves tervelő
iranyzatukat december 12-én 
teljesítették. A vállalat terve
zői a vasúti pálya, a magas• 
építés, a biztosítóberendezési 
és a gépészeti beruházási és 
felújítási munkák elvégzéséhez 
időben eJ,1,.--észített jó tervvel 
járultak hozzá. Ezenkívül be
fejezték több nagy rendező• 
pályaudvar bővítésének, szo• 
ciális beruházásainak tervét. 
(Szabó Lajos leveléből.) 

· 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

Segí.tsék pártszervezeteink �kihi ÍE IL IET 
-------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" ___ ) 

a DISZ tagkönyvcsere végrehajtását 
A DISZ Központi Vezetősége 

1956. január l-től új tagsági 
könyvet ad ki, mert ez év vé
gén érvényét veszti az 1951-ben 
kiadott DISZ-tagsági könyv. A 
tagkönyvcsere, amelyet a DISZ
tagok összeírása előz meg, nem 
jelent felülvizsgálatot, éppen 
ezért önkényesen egyetlen 
DISZ-tagot sem lelhet kiihagyní 
az összefrásbóL Minden ifjú
munkást, aiki tagsági könyvvel 
rende�keztk, vagy aki a nyil
vá-ntartó !könyvben szerepel és 
Igazolja D!SZ-tagságát, azt fel 
lcel! venni az összeíró ívre. 

A 'tagkönyva;ere a DISZ
szervezetek életének jelentős 
eseménye, melyet fel kell hasz
nálni arra, hogy tovább javul
jon a szervezetek tevékenysége, 
erősödjön a DISZ tömegbefo
lyása. Fordítsanak nagy gon
dot DISZ-szervezeteink a fia
talok között végzendő felvilá
gosító munkára, lelkesítsenek 
a DISZ II. kongresszusa hatá
rozatainak végrehajtására, fel
világosító szavuk jusson el 
minden DISZ-taghoz, minden 
fiúhoz, lányhoz, fiatalasszony. 
hoz és ifjú férj'hez. 

talok felkészítését. A pártszer
vezet vezetősége megjelenésé
vel is emelje az ünnepi taggyű
lés színvonalát, hozzászólásaik
kal fejezzé'k lki, hogy a DISZ a 
párt édes gyermeke, melyet a 
pártszervezet minden erejével 
támogat. Mondják el a fiata
loknak, hogy mit várnak a 
DISZ-szervezetektől a jövőben 
a termelés és a szervezeti élet 
megjavítása terén. 

. A Szakszervezeti Világszövetség határozata 

a nemzetközi szövetségek feladatairól 

Kerüljenek a fiatalok közelebb a DISZ-hez 

Az új DISZ-tagsági könyvek 
kiosztását, melyet a DISZ-ta
gok gondos összeírása előz 
meg, tekintsék a pártszerveze
tek saját feladatuknak is. Ép
pen ezért az MDP Központi 
Vezetősége 1955. május 27-i, az 

Az elmúlt napokban össze
ült Prágában a Szakszervezeti 
Világszövetség elnökrege_ hogy 
megvizsgálja a nemzetközi szö
vetségek munká.iát és tapasz
talatait. Az ülés fontoo hatá
rozatokat horott az SZVSZ 
nemzetközi szövetségeinek fel
adatairól. 

A határozat. felhívja a nem
zetközi szövetségeket, hogy eb
ben az irányban törekedjenek 
további előhaladásra. Különös
képpen aláhúzza az értekezlet 
határozata annak szükségessé-

gét, hogy a szövetségek hajt
sák végre az SZVSZ irányel
veit a kedvező nemzetközi 
helYzetben. 

A határozat nagy jelentősé
get tulajdonít a munkáltatók, 
a monopóliumok és a reakciós 
kormányok propagandatevé
kenysége leleplezésének. 

A szakszervezeteknek fárad
hatatlanul támogatniok kell a 
dolgozóknak a• szakszervezeti 
jogok védelméért és kiterjesz
téséért folytatott harcát és azit, 
hogy elfogadják a szakszerve-

zeti jogok alapokmányáit, me
lyet az SZVSZ főtanácsa fo
galmazott me;g 1954 decembe
rében. Nagy figyelmet szentel 
a határozat annak, hogy a, 
nemzetközi szövetségek állft
sák munkájuk előterébe a nő
munkások problémáival, kö
veteléseivel és harcaival való 
foglalkozást. Ez annál is fon
tosabb, mert a nemzetközi 
szövetségek igen tevékenyen 
támogathatjá1t a dolgozó nök 
világ;konferenciájának előké,, 
születeit. 

A DISZ-tagkönyvcsere akkor 
lesz eredményes, ha a felvilá
gosítás során a szervezeten lkí
vülie'k nagy tömege is !közelebb 
kerül a DISZ-hez, az ifjúSág 
többsége belép a szövetségbe. 
Elsősorban a járóműjavítók
ban, fűtóházakban és a pálya
fenntartási dolgozók között 
folytassanak DISZ-szerveze_ 
teink nagyarányú tagtoborzást. 
A fi.atalokkal folytatott beszél
getések járuljanalk hozzá a 
6Clkoldalú, eleven, von.zó alap
szervezeti élet kialakításához. 
Erősödjenek meg a DISZ-cso
portok és jöjjenek létre újak, 
hogy val.an'lennyi DISZ-tag te
vékenykedlhessen az ifjúsági 
szövetségben. 

!hatékony munkára a fiatalo- ifjúság közötti munkáról szóló 
kat. határozata szellemében segít

Legyen ünnep az új 
sék a DISZ-szervezeteket a 
tagkönyvcsere politikai felada
tának eredményes végre/hajtá
sában. A tagkönyvcsere sikere 
újabb lépés lesz a DISZ-szer-

A KASSAI UTTORÖVASÚT 
tagkönyvek kiosztása Írta: Eugen Vrba, a „Lokomotíva" s.i:erkesztője 

A tagkönyvcsere politikai 
feladatai lehetőséget adnak ar
ra, hogy valamennYi fiatal 
DISZ-megbizatást kapjon, erő-
6Ödjön az ifjúgárda és minden 
tag megismerje a szervezeti 
szabályzatban rögzített jogait 
és kötelességeit. A szervezeti 
szabályzatról beszélgetve, töre
kedjene1k, DISZ-szervezetein/k a 
fegyelem megszilárdítására, a 
szervezeti soobályzat pontos 
betartására, a tagdíjfizetés fo
kozására. Érjék el DISZ-szerve
zeteink, hogy az év végére a 
tagokna'k legalább 80 szcízalé'ka 
rendszeresen fizessen tagdíjat. 

Végezzenek fehilágosító 
munkát a kommunisták 

A vasutas DISZ-szervezetek 
eddigi eredményeinek ,forrása 
és továbbfejlődésének alapja a 
pártszervezetek segítése volt és 
marad. A tagkönyvcsere végre
hajtása is akkor lesz eredmé
nyes, 1ha a pártszervezetek nem 
hagyják magulkra a DISZ
s;zervezete!ket. Különösen a po
litikai felvilágosítás során 
nyújthatnak nagy segítséget a 
pártszervezetek aktívái, népne. 
velői. A DISZ a'ktivistái mel
lett végezzeneik felvilágosító 
munkát a lkamllnunista népne
velök is. Segítsék pártszerve
zeteink a DISZ-szervezetek 
cspportos megbeszéléseinek 
szervezését, bízzanak meg idő
sebb pártmunkásdkat, régi 
párttagokat a csoportos beszél
getéseik vezetésével. 

A pártvezetőség tegye fele
lőssé a pártcsoportokat saját 
területükön a DISZ feladatai
nak elvégzéséért. A pártveze
tőségek ellenőrizzék a DISZ
tagok összeírását és az új tag
sági könyvek kiosztását. Párt
vezetőségi ülésen számoltassák 
be a DISZ-ti�kár elvtársakat, 
hívják fel a hiányosságokra a 
DISZ-szervezetek vezetőségé
nek figye1mét és nyújtsanak se. 
gítséget azok kijavításálhoz. A 
pártszervezetek titkárai vegye_ 
nek részt a DISZ-vezetőségek 
ülésein, tanítsák meg konkrét, 

Az új DISZ-tagsági könyvek vezetek megerősödésének, tö
kiosztása ünnepnap lesz a megbefolyásának útján. 

1955 tavaszán a Csermely 
festői völgyébe szakértők ve
zetéséve.Z a kassai és zólyomi 
vasúti szakis,kola tanulóinak 
százai indultak a völgy meg
változtatására. 

DISZ-szervezetekben. Segítsék 

I 

Slezák István, 
elő pártszervezeteink az ünnePi a vasút politikai főosztály 
taggyűlés előkészítését, a fia- munkatársa 

Az MNDSZ pártirányítása 
a budapesti igazgatóság területén 

A Magyar Dolgozók Pártja 
Köz.ponti Vezetősége 1953 vé
gén határozatot hozott a nők 
között végzendő politikai mun
káról. A határozat többek kö
zött megszabta, hogy a párt
szervezetek közvetlenül is fog
lalkozzanak az asszonyok és 
lányok nevelésével, erősítsék 
az MNDSZ-<Szervezeteket rá
termett kommunista aktívák
kal. A Központi Vezetőség 1955 
novemberi határozata ismétel
ten foglalkozik ezzel a kérdés
sel és megállapítja, hogy job
ban kell támogatniuk a párt
és állam-i szerveknek az 
MNDSZ-t é� mindenütt rend
-szeresen napirendre kell tűzni 
a n&k között végzendő politi
kai munka feladatait. 

A határozat óta az MNDSZ 
pártirányítása rendszeresebbé 
vált és sok sikert eredménye
zett. A Landler Jenő üzemi 
Vállalatnál, ahol a pártbizott
ság rendszeresen értékeli az 
MNDSZ munkáját, az agit.
pro.p. titkár pedig részt vesz a 
nőszövetség vezetőségi ülé
sein, a hetenként tartott nőfe
lelősi értekezleteken és szemé
lyesen segíti az MNDSZ-t, 
sikerült elérni, hogy 

másfél éve nincs 100 szá
zalékon alul teljesítő dol-

gozó nő. 
A nők között megszilárdult a 
munkafegyelem, sikerrel fo
lyik a „Nők a tervért"-moz
galom, és a termelésben élen
járó nőket felveszik tagjelöl
teklllek is. A nemrég�ben ki
váló eredményt elért Béke-bri
gád két tagját, Pfalcer Károly
nét és Markó Károlynét fel
vették tagjelöltnek. 

A pártszervezetek támoga
tása nem szorítkozhat csak ar
ra, hogy tanácsokat, instruk
ciókat adjon a n&zövetségnek. 
A Központi Vezetőség határo
zata aiTa is felhívja a figyel
met, hogy fokozott gonddal 
kell törődni a nők sajátos 
problémá.ina.k megoldásával. 
Ezen a területen is javult az 
utóbbi időben a munka. A 
Landler Járóműjavítóban Mol-

nár István alapszervezeti párt
titkár 'hívta fel az MNDSZ ve
zetősége figyelmét arra, hogy 
az egyik elvtársnő hosszabb 
ideje beteg, látogassák meg, 
érdeklődjenek nincs-e szüksé
ge valamilyen segítségre. A 
pártszervezet közbenjárásával 
helyezték el Malcanek elvtárs
nő gyermekét a bölcsődében is. 

szolgálati helyen a nőket hát
térbe szorították. A budapesti 
igazgatóság könyvelőségénél, 
ahol a dolgozók 75 százaléka 
é_. maga a vezető is nő, rend
kívüli eUHéptetésben 14 férfi 
és mindössze 12 nő részesült. 
A pénzjutalomnál még szo
morúbb volt a helyzet. 35 férfi 
és öt nő részesült jutalomban. 

A pártszervezetek fontos 
feladata, hogy 'harcoljon a női 
munka elismeréséért, segítse a 
nőket a vasút nagy feladatai
nak végrehajtásánál. Jó al
kalom erre a Nemzetközi De
mokratikus Nőszövetség meg
alakulásának 10. évfordulója 
tiszteletére indított munkaver
seny segítése, amely nűvember 
29-én kezdődött és jövő év 
március 8-ig, a nemzetközi nő
napie tart. 

Nagy segíwé,get nyújtott a 
Nyugati-pályaudvaron Bics
kei elvtársnak. a párt-végre
haj tóbizottság titkárának kez
deményezése, aki megbeszélte 
a Nyugati 4-es áruda vezetőjé
vel, hogy az üzletben állítsa
nak fel egy ládát, amelybe a 
vasutasnók reggel egy cédulá
ra felírva bedobják, mit kiván
nak vásáirolni és az árut előre 
elkkszltt:e, becsomagolva mun
kaidő után átvehetik. Kár, 
hogy ezt a nagyszerű kezde-
ményezést nem kellően pro- A pártszervezetek propa-
pagálják és emiatt még igen gálják az ünnepi műsza• 
kevesen veszik igény,be. kot, 

Más a helyzet azokon a szol- ismertessék az NDN szerepét 
gálati helyeken, ahol a párt- a békeharcban. A műszak si
szervezet keveset törődik az kere elősegíti az MNDSZ-mun
MNDSZ-szel, nem hajtja végre ka megjavulását, ugyanakkor 
a Központi Vezetőség ezirányú nagyobb megbecsülést szerez 
határozatát. Cegléd, Szob, Ko- a nődolgozóknak is. 
márom állomásokon és Tokod A pártszervezetek támoga'tá
Fate!ítő Vállalatnál még létre sával az eddiginél komolyabb 
sem hozták az üzemi sikereket érhetnek el az olva-
MNDSZ-t. sókörök, gazdasszony-körök, 

Ahol a pártszervezetek nem ismeretterjebZtő előadások. Az 
kísérik kellő figyelemmel az MNDSZ sokat segíthet a párt
asszonyok problémáit, ott még szervezetnek a pártvezetőség
ma is érvényre jut az a régi választás agitációjánál is, ha 
felfogás, amely lebecsüli a n6k megfelelő támogatást kap. 
i:;zerepét a termelésben, két- A nők az elmúlt tíz év alatt séglbevonja a nők alkotmá- tevékeny harcos építői le'ttek a nyunkban is lerögzített egyen- szocializmusnak, munkájuk a jogúságát. A legtöbb helyen vasúton is hozzájárult az elsikerült elérnünk a nők meg- ért sikerekhez. Segítsék párt-becsülését. azonban mégis szervezeteink az MNDSZ-t, 

előfordul egyes helyeken a. mely a nők között végzett po-
nők lebecsülése. li'tikai munka további &ikerei-

Az V. vasutasnap alkalmával nek záloga. 
élesen mutatta ezt a budapesti 

I 
Horváth Józsefné, 

igazgatóság területén a jutal- a budapesti politikai osztály 
mazások összetétele. Nem egy munkatársa 

A jövő évi előkészületek jegyében 

A Szovjetunió vasutasai felkészülten várják a telet 

folyik már a munka a Szolno
ki Járóműjavító kocsiosztá
lyán. A november 19-i tervtel
jesítés, amelyről már beszá
moltunk, lehetővé tette, hogy 
jövő évi tervünkre idejében 
felkészüljünk. Nem lesz köny
nyű dolgunk, mert 1956-os ter
vünk 30 százalékkal feszítet
tebb, mint az ez évi. Hogy a 
jó tervteljesítést 1956-ban is 
biztosítsuk, már most megfele
lő mennyiségű kocsit állítot
tunk munkába Ezzel elérjük, 
hogy január 2-án már a napi 
előirányzott kocsik kimehet
nek műhelyünkből. 

osztálytól várjuk folyamatosan 
a kerekeket, mert a kerékellá
tás körül szokott lenni a leg
több baj. Reméljük, hogy erre 
a panaszra a jövő évben nem 
lesz ok. (Cseh Zoltán levelé
ből.) 

"Taran"•tipusú hóe'ke, amely több méter vastaqsáqú hótorlasz át• 

törésére Is alkalmas. 
(Foto B. RJablnvln) 

Hogy a nagyobb feladatok
nak meg tudjunk felelni, nagy 
átcsoportosítást hajtottunk 
végre a műhelyben. Most az a 
fontos, hogy a társosztályok 
el tudják látni a kocsiműhelyt 
anyaggal. Különösen a VIII. 

Már októberben 

befejezte éves tervét Veszprém
kül.ső állomás, amint a most 
összesített eredményekből ki
derült. A forgalmi szolgálat 
évi tervteljesítésének időpontja 
november 25. A lkereskede!,,ni 
szolgálat augusztus 24-én be
fejezte éves tervét. A két szak
szolgálati ág teljesítményét 
összesítve, 79 napos tervteljesí
tési előny jön ki. vagyis az ál
lomás október 13-án teljesítet
te éves tervét. (Varga Lajos 
leveléből., 

A ki.s p.ata;k melletti rét tel
jesen elvesztette vonzó erejét. 
Jöttek a kotrók, földnyesók, 
amelyek a völgy felszínét 
megbolygatták, jöttek a teher
gépkocsik, melye!k a salak
köbméterek ezreit szá.Uították 
ide és a patakot az erdő mere
dek oldalához swrították. 
Egyesek zsémbelódtek, hogy 
Kassa környékének utol.só 
cse-naes helyét durván meg
bolygatták, hogy a Cse1-,nely 
völgye veszít szépségéből, a 

ték a vasút töl<tését, 30 OOO 
köbméter földet fuvaroztak ide 
és 90 OOO munkaórát teljesítet
tek önkéntes társadalmi bri
gá.dmunkában. Tízezer önkén
tes brigádtag járult h>Q/Zzá !ke

ze munkájával a mű eUcészí
téséhez. A kassai gyereocek 
szemében az „Előre" állomá
son készen[étben álló vonat 
valóságos csoda. A mozdony
vezetőn kívül az egész vonat
c.sapat csupa gyerekekből áll, 
Az egyenruhában lévő fiúk és 

Nemcsak elméletben, hanem qyakorlatban Is kiválóan állják meca 
a helyüket a kassai úttörövasutasok, 

vadászok aggódJta.k, hOfl'IJ e 1-
köiltözik a vad. 

De a f iataldk az ép!tkezés 
helyén é& Kassán úg-y örül
tek, mint a kisgyerekek, akik
nek szüleik ki.s mozdonyt, vo
nat'kát vásárol. Az úttörők fi
gyelemmel kísérték az építke
zést. A legbuzgóbbak vezeotőik 
ef.é az2>CZ.l r kérelemnnel álltak, 
hogy segíteni óhajtanak az 
építkezésnél és vas-útjukon vo
natvezetők, kalauzok és váltó
kezelők szeretnének lenni. Ok 
jó! tudták, hogy a Csermely 
völgyet az ir. !kilométernél 
hosszabb Uttöró Vasút kes-
kenynyomtávú pályája szeli 
majd át. A kezdetben zsémbe
lódők vasárnapcm,Zcént, de mun
kanapokon is mind gya,krab
ban vitték :ki gyermekeiket a 
völgybe és mutogat,ták, men-e 
visz majd a gyermekvonat. 
Kassa város t>alamennyi dol
gozója és gyerme'«i egyszeri
ben sajá;tjának érezte az út
törővasút éPítéséne k ügyét. 

Amikor már álltak a felvé
teli épületek, a vábták, jel

zők és a modern biztosító be
rendezés ís mű!ködöút, megje
lentek a vágányokon a fiatal 
és felnőtt utasok szállítására 
á'talakitott vasúti kocsik és a 
gyermékvasút szükségleteinek 
megfelelően átalakított kis 
mozdony megkezdte a két lci-
1.ométernél hosszabb pályaré
szen a próba-meneteket. 

A próbamenetek 30 ered
ménnyel végződtek, ami annál 
is kíl"!in,i'osabb volt, mivel a 

vasútutánpótlási !keret és a 
Kassai Vasút dolgozóinak vál
lalása úgy szólt, hogy a cseh
szlovák vasuta•ok navjának 
tiszteletére, 1955, szeptember 
20-ra az új vasút első szaka
szát a· forgalom részére meg
nyitják. 

Kassa város ezer és ezer dol
gozója gyermekeivel és a kör
nyék d.olgozái eljöttek az út• 
törővasút ünnepélyes meg,iyi
tásához. Eljöttek üdvözölni a 
példás vasú�évítőket, a fiata
lokat és felnőtteket azért, 
hogy rövid idó alatt felépítet-

(A Lokomotfva felv.) 

leányok a !kassai gyerekek 
ideáljaivá váltak. Kundrár. La
jos vonatmenesztő sípjával é& 
vonatmenesztó tárcsájával e16-
sZör ad „soobad" jelzést az út• 
törővonatnak. A fiatal kalauz
fiúk és leányok beszállnak a. 
kocsikba és jegyvizsgáló fogó
ikkal lyu'knsztják a menetje
gyeket. Ambá.r a gyerekeknek 
ötéves korukig meg van en
gedve a dijm.entes utazás, az 
idősebbek közül mégis akad
mtk „fekete utasok", akiket 
Kis Helén, Barica Edit, Kel
esik Lyuba és MiScsó István 
k,alauzok a fel:nótte J,,hez illó 
komolysággal figyelme:1:'�tnek 
és kioktatna.k a „fekete uta
z�" meg nem e-!'L!?edett voltá
rol. 

Ha mindeddig a kassai dor
goztlk nem ismerték j6l o 
Csermely völgy minden sar
kát, a gyerekvon,at ablakaiból 
megismerik szépségeit és a. 
gyerekekkel együt1 örülne!k az 
Új élményeknek. A végcél -
az Uttörő ·-z.omás - hasonló 
képet nyújt. örömtől sugárzó 
arcdk - még a felrwtteknél is 
- üdvözlik a gyerme!cvonatot. 
Egyesek még a jegypénztárnál, 
a fiatal pénztáms leánykákná.l 
váltják jegyeiket. Pafcsuga 
Máriára örömmel gondolnak a 
gyerekek; mert mJOrsan szol
gáLtatja ki a jegyeiket és he
h1esen ad_ia vissza a visszajá
ró pénzt. 

Ezután minden nap a déli 
óráktól a késő esti órákig fu
varozza az út<törővonat az idő
seket és fiatalokat egyaránt és 
jó szolgálatokat tesz a közön
ségn-!!1<:. V.,lamennyien, a na
gyok és kicsinye'le egyaránt 
örülnek. Most pedig még hálá
sah� -'( a Kassai Vasút dolgo
;,,ó;n�r.- l'Zfrt. hor· a g1rr=1<:
vasút építéséne-k szép gondo
latát megva!ósították, és a 
szovjet úttörővasutak mintájá
ro ifjúSágunkna.k a nevelés, 
játék és öröm szempontjából 
gyönyoru jővén nyújtanak. 
Ka�sa 'ttörő fiai és leányai 
mén h-' .. 0bbak le.•z,,ek. ha 
1956. május 1-re a Csermely 
völgyben az úttörővasút má• 
sodik szakasza is elkészül. 
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„Az ezer völgy vidékének0 vasútián 
A tízéves „Szocial ista Vasútért" ünnepe 

Pontos elője/entés 
- jó rakod6si idő 

Mióta Ukk rendelkező állo_ 
mássá lépett elő, azóta nem 
hallani panaszt az elójelenté
sekre. Az állomást már több
ször megdicsérték a jó, pontos 
előjelentésekért. Türje állomást 
viszont a rakodási idő jó tel
jesítéséért illeti dicséret, fel
adásnál 112,3. leadásnál 126 
százalékra teljesíti a rakodási 
időt. Igaz, Szőllősi János rak
tárnok kerékpárja állandó ké
szenlétben van, !ha a fél csak 
néhány percet is késik, már fel
pattan rá, IS addig noszogatja a 
címzettet, amíg el nem küldi 
rakodó munkásait. Egy mon
datban az állomás kérése: a 
szénszereléslhez szállítószalagot 
kérnek, ezenkívül még egy 
vízdarut, mert a személyvona
tok menetrendszerinti közleke
dését akadályozza, !hogy csak 
az állomás egyik végén tudnak 
vizet venni a mozdonyok. 

el, amennyi Budapest két né
pes kerületének a téli ellátásá
lhoz elegendő lenne, nem is 
szólva a föbb száz vagon gyü
mölcsről. De a szállítás a fel
adás zavartalan. Jó az �gyütt
működés a mezőgazdasági szektorral, amit még az is erősített, 
hogy Bet7Jk-Vörösmező a na
pokban megálló!helyet kapott. 

Közel öt évtizedet jelez (II.) 
ugyan az évfolyamszám úisá

harmad.ik hónapja tartja az gunk címlapján, azokkal az 
első /helyet, ami ezen az állan- esztendőkkel együtt, amelyek 
dóan fejlődő iparvidéken, a du_ a magyar vasutas sajtó múlt
nántúli olajtelepek hazájában jába nyúlnak vissza. a „Szo
mindenegyes vasutas dolgozó- cia!ista, Vasútért" megjelené
tól fokozott teljesítményt köve- sét azonban tulajdonképpen 
tel. Zalaegerszeg is az idén ér- attól az időtől számltiuk. ami
te el eddigi legnagyobb teljesít- kor a felszabadulás után elő
ményét: olajból, bitumenből, ször szólalt meg szabadon a 
műszénből 133 541 tonnát szál- magyar vasutas dolgozók 
!ítottak el egyetlen /hónap alatt, hang.ia. 

tokat szabjunk a legközelebbi I náló szakemberek_ _képz�tt• 
időkre. A szerkesztőség kol- lelkes vasutasok nelkul. , ugy 
lektívája mindenkor igyeke- az újságnál is a dolgozokon 
zett a szocialista. kommunista múlik a betűk megeleveníté
sajtó ismérvei szerint szer-

, 
se. . . , 

" keszteni az újságot. Lapunk - A „Szoc1ahsta Va�utért 
méia! meglevő foltYatékosságai szerkesztői. munkatársa, meg-

a tavalyi '.55zi . fo;galom legna- Tíz esztendeje annak. hogy 
gyobb lhav, tel3es1tménye 95 174

1 
a szovjet hadsereg által hotonna volt. zott felszabadulás és az újjá-

A peron fölé most építenek építés első sikeres éve után a 
tetőt s az állomás dolgozói már közlekedés dolgozói úgy érez
nagyon várJák a munka befe- ték, hogy most már további 
jezését. Mégpedig miért? Ha munkájukat segítő harcos saj
meglesz a tető szépen d�ko- tóorgánumra van szükségük. 
rállhatjuk a pe;ont, idete!hetjük Es 1945. decemberében me;
a versenytáblát, a faliújságot, jelent a „Szabad Vasutasok es 
nem mossa le az eső" - lhallot- Hajósok Lapja", amelynek 

tuk többektől a tervezgetést. munkáját a hajósok kiválása 
De nagyobb szabású építke- után a „Közlekedés", majd a 
zésrol is hírt kell adnunk : ,,Szocialista, Vasútért" folytat
nemsokára átadják a csomó- ta. 

Pókaszepetk sem dicseked
hetett még fennállása óta olyan 
forgalommal, mint az idei. Az 
állomás munkáján, mint érzé
keny műszeren, le lehet mérni 
a helybeli termelőszövetkezet 
rohamos fejlődését. A szövet
kezet részére a múlt hónapban 
50 kocsi tégla érkezett, épül a 
kultúnház, épülnek az új gaz
dasági épületek. De természe
tesen nemcsak a leadás, hanem 
a feladás is nagymértékben 
megnőtt s ez okozza az állo
másnak a legtöbb gondot. 
Ugyanis nincs málházójuk, a 
málházói teendőket is a váltó
őröknek kell ellátni. pont dolgozóinak az új, 100 

személyes öltöző és mosdó épü
letét. 

Az Unneps6qen rúzvevők eqy csoPortJa. 

Zalabér állomás munkája 
szinte egybeforrott a két nagy 
termelőszövetkezet, valamint 
az állami gazdaság munkájá
val. A kis állomásról egyedül 
burgonyából annyi indult már 

133 541 fonna 
- egy hónap alatt 

A vonal élüzem-állomása 
Zalaegerszeg, az igazgatóság ál
lomásai közötti versenyben már 

A göcseji vo�J végére érve, 
ismételten megállapíthatjuk: a 
fejlődés nem hagyja ki egyet
len vonalunkat sem s lassan 
elmossa a mellékvonal és a fő
vonal közötti különbséget. 

Még a· tél b e á l lta e lő t t  
A Szolnoki Járóműjavítóban 

600 vattakabátot. 150 vatta
nadTágot és 122 télisapkát ooz
tottak ki. Mégis sokan fázósah 
meg-megrázkódnak a testük
höz tapadó olajos ruhában. Mi 
e!l!llek az oka, 

Baj van a védőruha elosz
tással 

tetőzetének a rendbehozatala. idösza,kának tanulsága alap
A vállalat vezetősége nagy já:n, - mielőtt a hó betakarna 
összegeket fordít erre a célra. núnden,t - azo,kat a kintlévő 
Az elmúlt évben 401 OOO fo- anyagokat. amelyekre szüksé
rintot, 1955-ben 637 OOO forin- günk lehet, például hordrugó
tot, a jövő évre 240 OOO forín- hevedere!k, csapszegek, fékal
tot tervezett. Ezekután joggal katrészeik, csavarok, szege
kérdezhetjük . hogy miért lyu- esek, csavarvázak és faanya-
kas mégis a tető, gok, válogassuk ki és tegyük 

miért csurog a víz a dol- olyan helyre, ahol védve van-
Előfordult, hogy a dolgozó fe- gozók nyakába? nak az időjárás vis:rontagsá-
j�be nyomtak egy �le!( sap- Azért, mert a MAV Magas- gaitól. 

A jubileumi Unnepség 

Az évforduló alkalmából de
cember 10-én bensőséges ün
nepségre gyűltek össze a „Szo
cialista Vasútért" szerkesztő
ségének dolia!ozói a szakszerve
zet tanácstermében. A szűk
körű ünnepség azonban orszá
gos jelentőségűvé szélesedett 
azáltal. hogy megjelentek 
azon a vasút mozgalmi és 
szakvezetői. a szerkesztőbizott
ság tagjai és a lap olvasói, a 
vasutas dolgozók közül is töb
ben. 

Gulyás János elvtárs. felelős 
szerkesztő megnyitóbeszédé
ben rámutatott. hogy tíz év 
nem hosszú idő. mégis alkal
mas arra. hogy megálljunk egy 
pillanatra. számot vessünk az 
eddigi munkával és új felada-

ellenére a tíz év alatt el(yre 
inkább a dolgozók újságjává 
vált, amelyet bátran felkeres
hetnek panaszaikkal, javas
lataikkal. észrevételeikkel. A 
vasút politikai főosztály, a 
szakszervezet és a szakvonali 
vezetők segítségével állandóan 
fejlődött az újság és ha nem is 
volt töretlen a fejlődés az 
elvi-politikai színvonal eme
lésében. mégis elmondhatjuk. 
hogy az elmúlt tíz esztendő 
munkája eredményes volt. 

Gáspár Sándor elvtárs. a 
szakszezyezet elnöke mondot
ta el ezután ünnepi beszédét. 
majd átadta a szakszervezet 
emléklapját. (A beszédet az 
első oldalon. lapunk vezető he
lyén köZÖlj ük.) 

8ogn6r elvt6rs üdvözlő beszéde kat és ezzel el volt mté:Ye a építési Főnökségnek harmad- Ebben az évben oártunk meleg ruhával való ellatása: d " 'áró - ·  't " rei·- Központi Vezetőségének hatá-
Igaza van a munkásellátás1 ren u a l muJaVI 01 isze O Ezután Bognár Imu! elvtárs, ! munkájáról. Mint a vasút ve-

tál , tő"ének M csarnokok tetőinek megjavítá- rozata nyomán egy sor olyan a vasút politikai főosztály ve- zetője. maga is sok hasznos osz Y veze l • agyaro- sa. Gondolják csak el. milyen intézkedés született, amely zetője üdvözölte a jubiláló új- értesülést, tájékozódást merít 51 elvtáTSn�k: ho,gy akad ?lyan ér2és víztócsában állva dol- , munkánkat megkönnyíti . védi ságot. Megállapította. hogy a belőle. másrészt nagy segítsé�ber, �ki Jogtalanul • iuto_tt 

I gozni, kocsikat emelni, hegesz- egészségünket. Ha az említett szocialista vasútért" szerve- get kap vezetői munkájához teli ruházathoz, �e ettol meg tőilliknek elektromossággal hibákat is megszüntetjük - �ő nevelő tevékenysége sok azoknak a cikkeknek révén. :ne'.11 lesz �ele�ük azok_nak, dolgozni. Itt az ideje, hogy vé- �lye.k, egyesek hanragságá- seititséget nyújtott a vasutas amelyek a súlyponti probléakik most :is vékony ruhaban getvessenek: felelőtlen ígérge- ból adódnak -, ha 10 gazda pártszervezeteknek. a kommu- mákat. a versenymozgalom 
dolgoznak a szabadban.. Jó téseiknek és a decembo...r 15-re módjára rendet teremtünk nistáknak a párt oolitikáiá- célkitűzéseit állandóan napi
lenne, ha a 7. D. I. osztály vállalt határidőt szigorúan be- munkahelyünkön. , a�o_r �izo- nak megvalósításához, külö- renden tartiák és sokoldalúan. 
végre engedélyezné a még tartsák. nyos, ho�v„ a 1;ehe� tél! v_15_z?"' nösen azóta hogy a vasút po- agitatív módon. egyúttal ol-

üks · • k ·rt 1 h 1- Fontos, hogy a műszaki ve-

1 

nyok kozott ,s tulteliesitiuk 
litikai főosz'tály · felelős a lap vasmányosan. szórakoztatóan 

��- k ��::,sé: 
me eg O 

zetők, brigádvezetők és min- tervünket. irányításáért. A lap hangja az dolgozzák fel J;:ppen ezért 1 • den dolgozó fel•készülten várja Csomor János elteit tíz év alatt néha bátor- minden hétfőn nagy érdeklő-
Több éve vajudik üzemünk a telet. Az elmúlt évek téli Szolnoki Já.rómú,iavító ÜV talan. tétova volt. de mindig déssel várja a lap megjelené-

................................................................................................................................ jószándékú. segíteni akaró. A sét. A technika fejlesztésének 
: jövőben alkalmazza a lap sok- fontosságáról beszélt ezután. 
: kal erőteljesebben a bátor. Megemlítette azokat a,. ered
: kritikai hangot. A lap eddigi ményeket. amelyeket a vasút 
: munkája hozzájárult a párt- a műszaki fejlesztésben elért. 

EGYÜTT A NYÁJAS OLVASÓKKAL 
ezt mondja: mi közöd ho�á. 
De azért udvarias. 

- Igen. Mindig elolvasom. 
- S ha. szabad.na, érdeklőd-

is jó, hogy rendszeresen kö- : szervezetek megszilárdításá- majd rámutatott. hogy ami
zölnek sporttudósításokat. Azt : hoz. Ahhoz. hogy a „Szocialis- !!:ént a vasúton a fejlett tech
hiszem, még olvasmányosabb : ta, Vasútért" még jobban be- nika csak élettelen anyag. a 
Lenn.e a lap, ha több tárca, j tölthesse nevelő, szervező fel- technikát okosan. jól felhasz-
novella lenne benne. : adatát. az eddiginél bátrab-

(Kovács Géza !elv.) 

felelnek ennek a hivatásuk
nak - mondotta Csanádi elv
társ - éppen ezért örömmel 
teszek eleget annak a felada
tomnak. mind a miniszter elv
társ. mind a magam nevében. 
hogy kitüntetéseket és jutal
makat nyújtsak át a Jap do!• 
gozóinak. 

Az ünneoséia! részvevőinek 
tapsa közben elsőnek Gulyás 
János elvtám, felelős szer
kesztőnek nyújtotta át a „Ki
váló vasutas" kitüntetést. Me
leg ünneplésben részesítették 
a jelenlevők Szelecsényi Ist
ván elvtársat. aki mint a lap
nak megjelenésétől kezdve 
szerkesztője és lelkes fejlesz
tője részesült jutalomban. 
Ezután a szerkesztőség belső 
munkatársainak a Miniszter
tanács által adományozott „K� 
váló dolgozó" jelvényt, illetve 
pénzjutalmakat, kinevezése
ket nyújtott át Csanádi elv
társ. 

Gulyás elvtárs. a lap régi. 
legeredményesebben dolgozó 
tudósítóinak. levelezc5inek. kül
ső munkatársainak pénzjutal
makat, könyvjutalmakat adott 
át. 

A szerkesztőség dolgozói ne
vében Szelecsén11i elvtárs 
mondott köszönetet a kitünte
tésekért. s a jutalmakért. 

• 

A jubileum alkalmával szer
kesztőségünket számosan k� 
resték fel jókívánságaikkal. 
üdvözlő távirataikkal. Meg
emlékezett az évfordulóról a 
Szabad Nép és a Népszava, is. 
Az üdvözlésekért és a .iókíván
ságokért. a szerkesztőség ez
úton mond köszönetet. 

Ilyenkor, decemberi regge
li:n ólmos szürkeség uralkodik 
a vonat-fülkében, míg a, vo-n,at 
az üvegcsarnok alatt áH. Egy
szeriben ömlik el a, fiiikén a 
nappali fény, amikor a vonat 
ki.gördül a, Keleti pálya.udvar 
csarnoka. alól és a néma uta
sok felé'lénkülnek, előveszik 
újságjaikat, könyveiket. 

nöm, hogy tetszik önnek az 
újság? 

- Szeretem - mondja egy
szerú.en és rossza.ló píllantást 
lövell felém, mintha. azt mon
daná, de most már elég /Je
gyen a, kérd.ezősködés.ből, ol

A negyedik vasutas is el- : ban harcosabban kell kiállnia 
mondja a, véleményét. : a p�rt márciusi határozatá-

- Régi olvasója, vagyok a, j nak. a párt politikájának meg
Az olvasók üdvözlik lapunkat 

A fülkében mind a, hat he
lyet vasut>asok foglalják el. 
Az egyik bozontos ősz hajú, 
az ülés meVlett felakasztott 
va.sutasbwnda fehér szőrrnijé
be fúrja fejét és körülménye
sen elhelyezkedik a, párnás 
ülésen, hosszú alvásra rendez
'kedik be. A többiek olvasni 
kezdenek. Az egyik a, ,,Sza
bad Népetn, a, másiTc a, ,,Ké
pes Sportot'', a harmadik új
ságpapírba, burkolt könyvet 
nyit fel, a negyedik a, ,.Szocia
lista Vasútért" -at kezdi olvas
ni élénk érdeklődéssel, az első 
oldal első cikkétől becsületesen 
sorjában, ahogy a, szerk.esztók 
a cikkeket a lapban elhelyez
ték. ő a legjobb t!pusa. az 
újsá.golva.sónak. Nemcsak át
lapozza. az újságot, nemcsak 
a címeket futja, át unatkozó 
tekintettel, mozdula.tlan arc
cal, ha.nem kikéri jussát az 
egész újságból, elejétől a vé
géig olvassa.. N11ájas oluasónk 
35 és 40 év közötti magas 
férfi, paroliia. 'kék szinti és 
három tompult fényű. csina,g 
tudósít rangjáról. 

Az újságíró őt figyeli, lapja 
oluasóját. szeretne szóba ele
gyedni vel�. megtudni véle
mknyét a, tíz éves évforduló
ját ünneplő újságról. 

Amikor olvasónk a vezér
cikk 1:égéhez ér, /.élegzetn7Ji 
szünetet tart. Ezt az alkal
mat ragadom meg. 

- Kedves intéző elvtárs -
fordulok a velem szembe,i 
ülő olt'a.sónkhoz -, ön rend
szeresen olvassa, a, vasutas új_ 
ságot? 

Csod1"·0;;,íssa1 
nul néz rám. 

bizalmatla
flrckifeje.zése 

vasni a.ka.rdk. 
Az újságíró nem éri 

ennyivel. To-vállb faggatja, 
dozatát. 

- Mi j6t és mi rosszat 
lál a lapban? 

lapnak. Immár tíz éve. Van : valósításáért. 
nek�": egy _ _  tí� éves �!iam, i Végezetül Bognár elvtárs e?Yt�os ll2; u3sa.(fgal. Hetfo es- : erőt. egészséget kívánt eht_enkint 7:ikuta,�� a, zs.eb�t : hez a munkához a szerkesztők

be es elv�szi a,� u3ságat. Ha_ ve- : nek, munkatársaknak. az ad
ál- letlenul � irodában fe�3tem : minisztratív dolia!ozóknak. a lapot, _sulyos sz!1Tl>reha.nyást : majd a lapnak a vasutas dol-kapok tole. őt fobe,g a, tech- • ·6 , if • ta.- nikai kérdéseik izgatják. : g�z k e�deké�n k �J��.tt te-

Olvasónk megkésetten vá!a
szol: 

Vasutas lesz belőle, talán Fe��nysege eh�l!'er_ese_ul át-
mé nök ha. 'k,erül E 'b- : nyu3totta a poltt1ka1 foos7Jlály , r , :' : gye : áltad adományowtt emlékla-kén� 

. 
� felesef!em „ is ol�sa, : pot melyet Gulyás elvtárs az u3sa,got. Meg tobb musza.- =

ve
tt át ki újdonságot kellene közölni : · · 

a lapnak, meg jó újításokat. : 
Kituntetések, 
jutalmaz6sok 

A vasutasokat az nagyon ér- : 
dekli. ln a, magam részéról : 
szívesen venném, ha, horgász- : 
hí:efc, meg bélyeggyű.jtőkne� i Csanádi Györ(fl/ elvtárs. veszolo rouat is lenne. A fe!,e- : zérigazgató elismerő szavakségem pedig szab,ásmintá!ka.t : kal emlékezett meg a lap szeretne, m,eg sutemény-re- : 

Számos kedves üdvözletet 
kaoott szerkesztőségünk a 
.,Szocialista Vasútért" megje
lenésének tizedik évfordulójá/11. 
Ezekből közlünk néhányat. 

,.Az emberek szeretettel em
lékeznek meg egy-egy kedves 
hozzátartozójuk születésnapjá· 
ró!. Jókívánságaikat fejezik ki, 
isznak egészségükre. Ilyen 
kedves hozzátartozónk a „Szo
cialista Vasútért". 

Mi, a szegedi igazgatÓISág dol
gozói. szívünk igaz melegével 
köszöntjük a vasutasok lapját. 
Köszöntjük, mert az eltelt tíz 
esztendő alatt sokat segített 
szakmai írásaival, tárgyilagos 

- Újságolvasó ember va
gyok. A Szabad Népben, a 
Népszavában és a többi la
pokban is mindia a, vasútról, 
a, vasutasok életéről szóló tU
dósitásokat keresem. Örülök, 
ha a.kár egy aprócska, hírt ta
lálok a vasútról. A Szocialista. 
Va.sútértban pedig elejétől vé
gig arról oluasok, ami a leg
jobban érdekel, a vasútról, a, 
vasutasokról. cepteket. : v���--� 

Az ablaknál ülő szake ba
juszos fiatalember térdére fe k
teti újság-papirossal mídett 
könyvét, bekapcsolódik a be
szélgetésbe. 

- Én is csak jót mondha
tok a, 1,a,pról. Nekem az tet
szik benne, hogy a központ
ban szerkesztik, mégis a dol
gozókhoz szól, a 1/cülön'!Jöző 
szolgálati helyek életét eleve
níti. Nagyon helyes az a kez
deményezése az újságnak, 
hogy a kis szolgála.ti helyek
kel is foglalkozik. Ez teszi 
igazán országossá a lapot. Én 
csak azt kifogásolom, hogy 
nem el.eget és nem elég ke
ményen bírál. Pedig volna 
mit . . .  

- Okos dolOIJ, hogy ke
r.esztre it i-ény t'a.n a, lapban 
- szólal meg csendesen a, 
mellettünk ülő markáns arc1Í 
i•asutas, a!ki a Képes Snort
ban volt elmerülve. - És az 

Ezen aztán vita kerekedik. : 
Nem könnyű. a, helyzete az :  
újságnak. A 1,egfóbb feladata. : 
a, dolgozók nevelése, mozgósí- : 
tá.sa, ezt a célt kell szolgálnia. : 
elsősorban. Nem elégíthet ki ! 
minden személyre szóló : 
igényt. A horgászoknak, a bé- : 
lyeggyűjtőknek is megvan a, : 
saját lapjuk, az asszonyok is : 
megtaláljá!k, a.mire kíváncsiak : 
a, megfelelő folyóiratokban - : 
így az egyik. : 

- De igenis, figyeljen fel ; 
a, lap a, személyes igényekre : 
- így a, má.sik. : 

0!11 heves a, vita. hogy fel- : 
ébred a sarokban horkoló ősz- : 
hajú vasuta.� is. Pislogva kö- : 
rülnéz. hallpatja a, vitatkozó- : 
kat. Egy idő után ő is m,eg- : 
szólal. ! 

- Én eddig nemigen olvas- : 
tam ezt a lapot. De ha, egy : 
újságról il11en hevesen vitat- : 
koznak, akkor azt Pr<l•mes nl- : 
uasni, Zoltán Dez;ö : 

Tízéves a Szocialista Vasútért 

- Nagyra nöJ, kisfiam! 

bírálataival. tudósításaival. 
Kériük, hogy Jegyen továbbra 
is harcoo szószólója a vasuta
sok ügyének. Nyújtson segít· 
séget a soronkövetkezó nehéz 
feladatok megoldásához, az 
1956-os tervév sikeres megva
lósításához. 

Kívánun'k. a Jubiláló újság◄ 
nak sok sikert és a szerkesztő
ség valamennyi dolgozójának 
erőt. egészséget. A szegedi 
lga7.gatóság dolgozói nevében: 

SZILADI SANDOR" 

.,Tíz esztendeje segíti mun• 
kánkat. harcol a dolgozók jo· 
"OS követeléseiért a „Szocialis
ta Vasútért". Ezért üdvözöljük 
most szeretettel a ml újságun
kat, fennáll-ásának tizedik év
fordulóján. 

Kérjük. hoinr a jövőben még 
harcosabb bírálataival. a he
lyes n::mnkamódszerek fokozot
tabb ismertetésével segítse 
munkánkat. 

Sok sikert kíván a lap dol
go7.óinak a pécsi igazgatóság 
dolgozói nevében 

VARNAI LASZLÓ" 

,.Szajol állomás dolgozói ne
vében szeretettel köszöntöm a 
,,Szocialista Vasútért" c. lapot 
megjelenésének tizedik évfor
dulója alkalmából és további 
eredményekben gazdag mun
kát kívánok. 

NYIRF A JóZESF" 
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A társadalombiztosítá si tanácsválasztások eddiqi tapasztalatait 
tárgyalta a szakszervezet elnöksége 

A szakszervezet! vezetőség
választások második. jelentős 
lépése ,a társadalombiztosítási 
tanácsok me.,aválasztása. A 
táimadalombiztosítási taná
CSak munkájában tükröző
dik leginkább a dolgozók
ról való gondoskodás, ért
hető tehát, hogy a TT-vá
lasztásokat a legtöb:i helyen 
élénk érdeklődés kísérte. A 
választások jelentőségét húz.za 
alá az a tény is, 'hogy a Vas
utas Dolgozók Szakszervezete 
legutóbbi elnökségi ülésén fog
lalkozott a választások eddigi 
tapasztalataival és vizsgálta, 
hogy a jövőben lezajló válasz
tásokfhoz milyen értelemben 
kell segítséget nyújtani. 

A beszámoló, amelyet Rácz 
Káimán elvtárs, a társadalom
biztosítási osztály vezetője tar
tott, megállapította, hogy a 
választások eddigi legfonto
sabb tapasztalata : a dolgozók 
és a lk:üidö1!tek ott mutattá!k. a 
legnagyobb érdek.J,őd-ést a vá
lasztás i-ránt, ahol megfelelő 
volt az előkészítés, s a beszá
moló a társadalombiztosítási 
•mun!ka minden ágazatáival íigy 
fogla.IDwzott. hogy péld,i;k'kal, 
adatO:k.ka:l világította meg a TT 
mun1cáját. 

Messzemenő segítségnyújtás 

végül az eddigi választások
rn�k, !hogy a dolgozók érdeklő
dését növelte az üzemorvos je
lenléte és hozzászólása a vá
lasmási gyűlésen. 

Rácz elvtárs azzal fejezte be 
beszámolóját, hogy a tov&bbi 
választások során az üzemi bi
zottságok, a terük �1 bizottsá
gok az eddiginél a,laposabban, 
lel!kiismeretesebben foglalkoz
zanak a kü1döttgyűlé56k elóké.. 
szltésével. A legfontosabb lé
pés, hogy a megválasztott TT
tagok képzésére mielőbb meg
indítsák az esti tanfolyamo
kat, s ugyancsak fokozzák a 
szakellenórö:k :képzettségét. 

A TT és az ÜB munkája 
egységes egész 

A hozzászólások sort.n Gróf 
József elvtárs. a budapesti te
rületi bizottság elnö:ke bírál
ta a vQasztási beszámolókat. 
Mint mondo!ita. a beszámolók 
nem mul attak rá elég erőtelje
sen, !hogy a '.rT munkája 
mennyire szerves része az 
üzemi bizottság egész muniká
jának, s hogy a jól vezetett 
társadalom':>iztosítási munka 
milyen segítséget nyújt a vasút.. 
nak és egész népgazdaságunk
nak. Amikor egyes üzemi bi
zottságok igyekeztek félreve
zetni a területi bizottságot a 
TT-választí.s megtartásáTól, 
voltaképpen az egész tagságot 
csapták be, mert a TT mun
kájának minden vonatkozás
ban a dolgozók érdekeit kell 
képvisellú. Abban. !hogy a 
mozgósítás, a választások elő
készítése sok helyen nem volt 
elég eredményes, a szakszerve
zet társadalombiztosítási osz
tálya is hibf..ztatható, mert 
munkatársai nem kapcsolódtak 
be időben az előkészítés mun
káJába. Ennek ellenére el-

mondható, �1ogy a választáso
kon jól érvényesült a szakszer
vezeti demokrácia, sok lhelyen 
vita alakult ki a jelölések fe
lett. 

Felekí Pál elvtárs, a szak
szervezet tiJl,kára szóvátette, 
hogy a TT-válaszUoo'k ütem
tervének eltolódása zavarja a 
sportköri és a kultúrvezetőség_ 
választásokat, sőt - miután 
ezeknek időpontját is késöbb
re kell tenni - esetleg a párt
vezetőségi választásolo:a is !ha
tással lesz. 

Gáspár Sándor elvtárs. a 
szakszen·ezet elnöke szólt 
hozzá végül. Megállapította, 
lhog}· a TT-választások a leg
több helyen a dolgozók szé
leskörű érdeklődésével talál
koztak. s ez arra figyelmezteti 
a szakszervezet társadalomöiz
tosítási osztályát, valamint a 
területi bizottságokat, hogy a 
jövőben még nagyobb gonddal 
foglal!kozzanak a TT-k műkö
désével. A szakszervezet egyes 
osztí.lyainak vezetői - mon
dotta - elvárják, hogy a hi
bák miatt a társadalombizto
sítási osztály gyakoroljon ön
bírálatot, nem látják azonban, 
hogy a társadalombiztosítás 
munkája nem csupán en
nek az osztálynak. hanem az 
egész szakszervezeti appará
tusnak a feladata. Az egyes 
osztálvok ,munkatársainak leg
főbb hibája az volt, !hogy nem 
időben közöHék észrevételei
ket a társadalombiztosítási osz
tállyal, s menet közben nem 
adtak megfelelő segítséget a 
választ-ásokhoz. Igaz viszont. 
hogy az osztálynak is jobban 
kellett volna igényelnie a szak
szervezet többi osztályának a 
segítségét, s azon kell lennie, 
nogy n tov&bbi munká':>an ezt 
pótolja. 

A felszólalásolkra Rácz elv
társ adta meg a váln.;;zt. 

A harc meghozza gyümölcsét 
- A  Központi Vezetőség határozatáért -

A Központi Vezetőség hatá
rozata a technika fejlesztéséről 
nagy visszhangra talált a 
Landler Jeoo JárómújavUó 
üzemi Válla.lat dolgozói között 
is. A mulllkások röpgyű1éseken 
beszélték meg a műszaki fej
lesztés terveit és számos fizi
kai és műszaki do1gozó tett 
javasdatot a technika fejlesz
tésére. 

Az üzem dolgozói 389 újítási 
javaslatot nYújtottak be az év 
folyamán, melyből 152 újítást 
már a gyakorlatban alkalmaz
nak. Az egyik legjelentősebb 
újítás G. Kiss József elvtársé 
a Gjo. sorozatú hűtőkocsik ;ég
medencéjének hegesztés he
lyett csavarozással törtéoo 
összeállítására. Az előzetes szá
mítások alapján a kocsiosztály 
dolgozójának újítát!a évi 28 OOO 
forint megtakarítást eredmé
nyez és ugyanakkor megköny
nyíti a fizikai munkát is. Na
gyon jelentős Szentirmai elv
társnak, a villamos-motorsze
relő részleg dolgozójának 'kez
deményezése, amely lehetővé 
teszi a 22(} voltos villamosmo
torok átalakítását 330 voltra 
áttekercselés nélkül. EdcUg 12 
motornál használták fel Szent
irmai elvtárs átkapcsolásos 
újítását és a megtakarítás 
35 840 forint. 

Igen ötletes Lépő Ferenc 
minőségi ellenőr újítá:;a, amely 
a tűz- és burokcsöv�k hegeszté
sét oldotta meg egy forgató
szerkezet segítségével s így az 
eddigi szakaszos hegesztés fo· 
lyamatossá vált. Az újítás 
nemcsak meggyorsítja a mun
kát, hanem a minőséget is tö
kéletesebbé teszi. 

A műszaki fejlesztés azon
ban nemcsak az újítók ügye. 
Fekete elvtárs, a mozdonyosz
tály vezetöje elmondta például, 
hogy számos intézkedát tettek 
a VI. osztály munkájának kor
szerűsítése érdekében, Az 

Északi Járóműjavítónál új al- olyan gépeket állítanak be, 
katrészk.ifőzőt rendeltek, amelyek alkalmasak a nagyobb 
amelynek üzembehelyezése je- munkadarabok megmunkálá
lentösen elősegíti az önköltség- sára. A szakmunkásokat pedig 
csökkentést. Eddig a leszerelt úgy csc,portosítják részlegen· 
mozdonyalkatrészeket mintegy kint, hogy a nagyobb javítási 
300 méterre kellett szállítani, munkafolyamatokat egyszer
s ugyanakkor a munka is las- re végezhessék el. A zártcik
súbb volt, mert a meglévő ki- lusú termelési folyamat jelen
főzóberendezés már korszerűt- lősége tehát abban áll, hogy 
len. Az ú; gép beállításával 80 az alkatrészek szállításának út
százalékkal csök,ken ma;d a vonalát a lehető legminimáli
szállítási kifüség és meggyor- sabbra csökkentik, a gépeket, 
sul a munka. s a munkásokat pedig úgy cso-

A mozdonykazánok víznyo- portosítják, hogy a munka zök
máspróbája eddig kézi szivaty· kenőmentes, folyamatos le
tyú�kal történt és négy ember gyen. Ez az eljárás jelentősen 
munkáját vette igénybe. A jö- emeli a munka termelékenysé
vő év elején nagyteljesítményű gét és elősegíti az önköltség 
motorszivattyúval végzik majd csökkentését. 
ezt a munkát. A Landler Járóműjavító dol-

1956-ban bevezetik a javítá- gozói lelke.:en harcolnak a 
sok zártciklusú munkafolyama- párthatározat végrehajtásáért, 
tát is. Az egész mozdonyosz-

1 

s �o� � a har_c �e�hozza 
tályt átrendezik és különböző �urnolcset,. az ?"ar

_ 
la_lsZJk ed• 

termelési egységeket hoznak d1g1 eredrnenye1kből lS. 

létre. A leszerelő részleghez Varga Pá,l 

KÉT ÉVE AZ ÉLVONALBAN 

Az eddigi válas:zJtások általá
ban ott sikerültek a legjob':>an, 
a!hol a pártszervezetek és a 
szakvezetés a legmesszebb
menő segítséget adta. A segit
ségnyújtás leginkább Buda
pest, Pécs és Debrecen terüle
ten érvényesült, a választi.so
kat ttt bonyolították le ütem
terv szerint. Pécs területén 
már december 10-ig befejez
ték a választásokat. A jó mun
kának alapot adott az is, hogy 
az üzemi bizottsági vezetőség
választások is itt zajlottak le a 
legszervezettebben. Debrecen 
területen is - két !kivétellel -
megtörténtek a TT-választá
sok. Itt a jó munkában jelen
tős része vollt az igazgatóság 
politikai osztályának, valanúnt 
a társadalmi aktívák széles
l>örű bevonásának. 

Bevált az első kollektív szerződés 
a forgalmi szakszolgálatnál Sátor.alJaúJhely állomás létszámába tartozó Sz.abados István ellen

ör, kétszeresen kitUnt&tett élenjáró dolgozó, már két esztendeje 
élszi-nten teljesíti tervét és orszá.tJos elsö a te:hervonatvezetők 

A!hol azonban a polfükai és 
társadalmi segítségnyújtás nem 
volt elég erős, ott már a vá
lasztások ütemtervének betar
tást.ban is eltolódások mutat
koztak. A szakszervezet elnök
ségének októberi /határozata 
értelmében december 15-ig 277 
tanácsot kellett volna megvá
lasztani, azonban csak 210-et 
választottak meg. A szombat
helyi és a szegedi területen 
tartották be legkevésbé a ha
táridőket. Szombathelyen ed� 
dig az időpontig 27 TT közül 
csak 14-et, Szegeden 38-ból 
16-ot választottak meg. A 
szombat/helyi és a szegedi terü
leti bizottságok eln.ökei nem 
!helyeztek kellő súlyt az ütem
terv betartására. s által&:':>an a 
választási munkát nagyrészt a 
területi szakellenőrökre bízták. 
akik nem tudtak elegendő idót 
fordítani a válas21tások előké
szítésére. 

Ahol csalással akarták leplezni 
a hibákat 

Debrecen állomás doJp;ozóil, 
vezetőit és üzemi bizottsá,gát 
érte az a megtiszteltetés. hogy 
a forgalmi szakszolgálat első 
kollektív szerződését megköt
hették. A debreceniek kezde
ményezése úttörö vállalkozás, 
hiszen az első kollektív szer
ződés ta'Paszta1ataitól. sikeres 
vé.e;reha.itásától fü.((J:(, hogv a 
termeléltenység fokozásának. a 
dol?;ozók,ról való gondoskodás
nak a munk.afeitvelem me?-szi
lárdításának ez a hatékony 
rendszere kiszélesedik-e a for· 
galmi szakszol_gála!:nál, azaz: 
kötnek-e a jövóben m:36 állo
másokon is kollektív szerző
dést a debreceruek sikerén fel
buzdulva. 

Az elsii állomási 
kollektív sierzödés tanulságai 

Az eddW tapasztalatok alap· 
já.n megállapíthatjuk: a kollek
tív szerződés lendületet adott 
a debrecenieknek a termelés 
fokozására. ösztönzést a mun
ka minőségének megjavításá
ra, ráirányította figyelmüket a 
balesetmentes szolg·ilatra. a 
munkafegyelem megszilá;rdítá
sára és a dol,tozókról való fo
kozottabb gondoskodásra. A 
kollelctív szerződés bevezetése 
tehát sikerrel járt, mert bebi
zonyosodott. hogy hasznos3n 
alkalmazható a íorR:almi szak
szoJ.gálatnál is. miként a mű
helyi szol.gálatnál. 

Debrecen állomás szah.-veze
tésének és üzemi bizotts�ának 
negyedévenként megtartott be
számolóiból a területi bizott
ság és a szakszervezet köz
pontia bér- és termelé,i osztá-

Az előkészítés ilúáinya sak 
helyen megmutatkozott abban 
:is, hogy a választást_ a küld�tt
gyűlés hatf.rnza,t,keptelensege 
miatt el !kellett halasztani. Ke
lenföldön például a küldöttek 
kétlharmad része sem jelent 
meg. A választási munka lúá
nyosságait az üzemi bizottsá
gok néhol leplezni igyekeztek. 
!gy Budapest-Vágóhíd álJo
más és az utasellátó 19-es 
részlegének üzemi bizottsága 
azt jelentette, !hogy a TT-vá
lasztt.st megitartották, azonban 
kiderült, hogy ez nem fE;lel 
meg a valóságnak. Tanulsaga 
���·�=�~�=-��-~��-~��-~-

Akinek inge, vegye magára . . .  

lyának az ellenőrzések során 
tett megillapításaiból kltűmk, 
hogv a kollektív szerződésben 
vállalt kötelezetitsé;geket mind 
az üzemi bizottság. mind pedig 
a szakvezetés. ha nem is teljes 
egés"zé-ben. de végrehajtotta. 
Az állomás doL,gozói hálásak 
azért, hogy kollektív szerződé
sük van. ma't a szerződés ér
telmében az ŰB és a szakve
zetés már több olyan kívánsá
gukat teljesítette. amelyekért 
azeliítt hosszú időn keresztül 
ha1·c0Lni kellett. lgy például 
megtörtént az elmaradt illet-· 
ménv- és védőruhák kiosztása, 
a szo];gálati helyiségekbe több 
felszerelést kaptak illetmé
nyeik kifizetése pontosan tör
ténik. a különböző sza!h-vim
gákra való előkészítés megja
vult stb. 

Eredmények 

A kollektív szerződés fokozta 
a munka termelékenységét is. 
A harmadik negyedévben 
ugyan, bár a dol,gozók vállal
ták az élüzem-szint elérését, 
ezt két tényezőnél. a fajla_gos 
kocsimozgatásnál és a tehervo
natok átlagos terhelésénél nem 
teljesítették. a többi szintet 
azonban elárt>ék vagy túl is 
teljesítették. A kollektív szer
zódés megköté3e óta fokozato
san javul az állomáson a 
munkajegyelem is. Mutatja 
ezt több más között az. hoey 
amíg tavaly a harmadik ne
itvedévben 22 fő 36 napat mu
lasztott igazolatlamul. az idén 
már csak 17 fő szerepelt az 
ieazolatlanul mulasztók kö
zött 28 na,ppal, ugyanebben az 
időszakba..11. A i,.z;;koktatásra. a 
tapasztalatcserékre vonatkozó 
vállalásokat iS maradéktalanul 
teljesítették, illetve túlteljesL 
tették. 

Amin még javítani kell 

Nem ilyen ked·ve=ő a h�lyzet 
a szerződés munkavédelmi 
pontjainak a betartásánál. A 
vállalt munkavédelmi kötele
zettségek teljesítése nem kieU
gítő. Felelossée terheli ezért az 
üzemi bizottság vezetőségét. de 
a szakvezetést is. mert nem 
harcoltak kellő- eréllyel a vál
lal.ások tel.iesitése érdekében. 
D<! felelősek a felsőbb szakvo
nali vezetők is. me1't nem tö-

, é vagy az év vége miatt hajráznak? rődtek vele a szüksée!es mér-Vajon a ho�P. v g?e, 
Vagy mindketto miatt. t&:ben. miként történik az ál-

lom.ás kollektív sze.rzódés.ének 
végrehajtása. Az igazgatóság 
II. osztálya mindenesetre vál
lalta. ho,izy a s7.erzódés hét 
munkavédelmi oont.iát decem
ber 31-i_g megvalósítia. E_gy 
oont teliesítfaére az ÜB reszé
ről ugyancsak most kerül sor. 

között. 

(Kovács Géza felv.) 

------o-o----

EL S Ő  AZ E„YPOR T . . •  

(Tanmese - nagyoknak is) 
A munk.ásellátási vállaláso

kat. egy kivételével, val.amenu- Úgy kezdődött, hogy a TE-- , tenge1·i ha;ó kapitánya az 
nyí pontban teljesítették. A RIMPEX egyik mérges embe- egyik hamburgi matró2csárda 

re december 9-én a reggeli csapszékében türelm2tlenül nem teljesített P<>nt azonban órá,kban - széltöl 1>örösre csí- várja már az almara'ko11�11yt, elég súlyosan érinti a dolga- pett orral - beálliiott Kőbá- idegesen rágw1, füsttől s,i,gult zókat. mert arról van szó, hogy nya teherpályaudi-aron a ke- odvas fog.!Li közt a pipáját, minem tudiák bölcsődébe acl.'li reskedelmi főnökségre és há- közben megmaradt fé,szemkvel gyermekeiket, holott a böl- rom kocsi k;ámtását sürget� Kőbánya felé tekintget. csőde felá.llitására az üzemi bi- exportalma részére. A mérges Sebaj! Első az e;i:port! -zottsáE! kötelezettséget vállalt. ember azt is elmondta, hogy a mondták ismét a rákosrendeKilá<tás van azonban rá. hQitY cég Hegyeshalom átmenet ·�.i zőiek és néhány lökés után a ez a vállalás a .iövő év elején g,ívánja a kül,d,eményt továb- kocsik bele is kel"ültek a 3165. teljesedésbe m�•- Nem szabad bítani. Hogy, ho_gy n�m, �illa- számú ferencvárosi gyors·�ehermegfeled,kezni arról sem, hogy na.tolc a-la.l·t elokerult harom vonatba. No végre . . . szusszant a vo-n.atkísérők Pihenőjét egye- ,,�ókép-fí," ÖBB ko�si . . .  A töb- egyet a !kocsimester és mint lőre csak részben bíztosítot- bi aZ}án ment, mint a karika- aki jól végezte dolgát, félre-ták. csapa.s . .  • csapta fején a huszá,rsapkát. 
Még valamit a kollektív A ba,j akkor kezdődött, ami- Igen ám1, csak az az átkozott szerződés negyedévi baszámo- kor a TERIMPEX - ellen- telefon 1Íjból megszólalt és fii,.. lóiról. Legutóbb a beszámolók tétben piros or-rú lcépviselójé- let tépően •,ecsegte a hang: -nem voltak kifogástalanok, vel - Szob átmenettel Trelle- Hé, emberek, az i.Sten szerelmert úgy Kálmán elvtárs ÜB- borg rendeltetéssel állította 'ki mére, le ne menjenek az al

elnök, mint Laczkó elvtárs, ál- a fuva-rokmányokat. Am le- mák se Hamburgba, se Tre!le
lomásfőnök. az utolsó napokra gyen . . .  - monanák kórusban borgba, se Warnemiindébe, se 
hagyták beszámolójuk össze- Kőbá.nya teM-ren. Aztán egy- máshová! - Hát akkor hová? 
állítását. így azokat bizonyos két lökés következett és máris - kérdeztük most már mi is 
fokú kapkodás jellemezte, en- hosszú elnyújtott „fék auj"-ot mérgesen. - Ide vissza Köbá
nél:fogva nem nyÚ:itottak teljes fütyült a Rákos.rendezőre in- nya teherre . . .  Atra7c;uk . . •  
képet a 'kollektív szerződés duló vonat mozdonya. Meg is - volt a kurta vála.sz. 
végrehaitásáról. A jövőben a érkeztek. A hír hallatára a rá1wsrenbeszámo1ók összeállítására na- Első az export! nwndtá,k a dezői állomásirányitó kezéből 
gyobb gondot kell fordítaniok. rend,ezőiek és a kocsik soron- kiesett a telefon és csörömpö!
Szükséges mé.e;. hogy a jövő- kívül kerültek be az első szobi v-e hullat•! be. A szeme kifor
ben a felsőbb vezetők is job- induló vonatba. Indulás előtt dult és kábán bámult a sem
ban seidlsélt a doligozókat. va- néhány perccel riadt hang re- 0111ibe. Ahogy magához tért, az 
lam.int a szakszervezeti &, az zegtette meg a, telefonkagyló volt az első szava: Elsö az ex
állomási szah.-vezet5ket válla- membránját és rendelkezett: porti - és máris -rendelkezett 

A lljon meg a menet. az almák a kocsimesternek. Rekedten lásruk teljesítésében. mert 
nem mehetnek ÖBB-kocsiban csak annyit 'kiabált. hogy az 

rossz fényt vet rájuk. hogy _ ezért, meg ezért _ Szob át- almákat ki a 3165-ből és be a 
ugy,anakko1-, amikor a dolgozók menetre, hanem azokat Buda- 3660-ba - vissza Kőbán11ám! 
becsülettel teljesítik a kollek- pest-Ferencváros állomásra A kocsimester - bár nehezen, 
tív szerződésben vállalt kötele- kell küldeni, ahonnan niég!s de kiheverte ezt a csapást, 
zettségei1ket. a felsőbb ve-ze.- �sak Hegyesha'.om átmenettel csak amíg tolat, szüntelenül 

káromkodik és ol·yan összetőktól kevés segítséget kap- Hamburg kikötőbe továbbít- fiiggéstelen szavak!Lt mormol, 
nak, vagy egy.filtalán nem kap.. l ják. Azt mái· nem mondta, d,e mint „ífra ősanya", .,kígyó'', 
nak. feltételezhető, hogy egy nagy „alma". Éjfélre járt az idő, 

1 25 OOO tonna túlsúlyra még 35 OOO tonna túlsúly 

Ezt határozták el Pécsbánya tervüket pedig november 30-ra 
rendező-pályaudvar dolgozói. fejezték be. Fajlagos kocsi
Terhelési tervüket ugyanis mozgatási tervük idő előtti tel
már december l-re teljesítet- jesítésével 41 OOO forint meg
ték 125 OOO tonna túlsúly to- talcaritást értek el. Ez az ösz
vábbításával. A 35 OOO tonna szeg december hátralevő ide
túlsúlyt az év hátralevő részé-

\ 
jére fedezi a kocsirendezésnél 

ben akarják teljesíteni. Fajla- jelentkező vontatási és sze
gos kocsimozdítási tervüket de- mélyzeti költségeket. (Sólyom
cember 8-ra, kocsitartózkodási vári János leveléből.) 

amikor az átálMós elindult 
Kőbánya teherre. A vonat
vezető a há,·om almáskocsi 
számadását kezéb,m ta.rti-a, né
mán állt a figyelőfék lépcső
jén. A 1·ákosrendezőiek 7,ehor
<J-'tSZtott fejje! nézték a niene
tet, csak egyikük kiáltotta oda 
a vonatvezetőnek: Mondjáic 
meg a TERIMPEX-n �k, meg 
kőbányaiaknak: v-egyék ők iS 
tudomásul azt. hogy „első az 
export!" 

- gergely 
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Az összekapcsolt mozgalom eredményei az őszi forgalomban I Mindennapi kenyerünkért 
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.. ' · r- anem a. tovabbttott túlsúly azonban jegyezn· hogy gy: . . , · · d k 't ke ybnél na-bevezetett osszekapcsolt moz- ben napi 42 116 tonna tűl.súlyt távolsá. . ra. . 1
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;� t;� :hervonati gozm_ozc1o:1yra esoi ayobb becsben állna. népünk előtt. :tppen ez?rt kel� sz�lnunk 

�':Il:l'esen seg!tI a va.s1'.t �!- a napi túlysúly 40 131 tonnára tu:nk helyes képet a 
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lítási feladatamak elvegzeser esett. Ha a_ túlsúlJ:"t<?v�bbít� ala1kulásáJról, ha a mozdonyok még így is 3037 százelegy�nna : napi kenyerünket. Fővá.rosi és nagyobb vidéki vá.rosaink pa• 
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t?��::k��rdi igaz.. s�tmény alapj�n vizsgá.ljuk. Itt mény azt bi��Yít_ia, h<;>gy aj cipel a városból _ f�lura.. Sajnálatos, hogy a cipekedők között 

lásával, az e!egytovábbltás 
J �zont 13 százalék06 emelke- moz�Zo� a. ta�gyi nehezségek: egy-egy oosutas egyenruhát vis>el. 

ggy 'tás . , ed . A szegedi Igazgatóságnál az """' mutatkozik. ellene!'e is bevaitotta. a hozzá- : 1 1 . 1-me Orsi a\ _aJ :izt er me- eltérés jelentéktelen, a miskol- u· ál , ··· . .:L. • , k fűzött reményeket : Miért tűnik ez fel és miért keU szavunkat te eme 1'li a • 
nyezte, hogy tulszarnyaltuk az cinál viszont 49 százalékkal, ev tolt es JOMll:111 remenye P . . · di : lenség láttá.n, Mert a. kenyeret egyes lelkiismeretlen emberek 
előző éVi teljesítményeket ersze meg mm g vannak : · • , té·' á. á-. tehát majdnem felényivel esett Az összekapcsolt mozgalom olyan vonalaik és olyan fűtő-: nem étkezéshez, hanem állatok, foLeg sertések ete .,.,re � s 

Kevesebb géppel 
nagyolib teljesítményt 

A harmadik negyedévben az 
elmúlt év hasonló időszakához 
viszonyítva 15,1 kilométerrel 
emeJ,ked-ett az egy tehervonati 
mozdonyra eső napi ha.szonki
lométer teljesítmény. Ugyan
ebben az időszakban az egy 
tehervonati mozdonyra eső 
IS-Zázelegytonn,a kilométer telje. 
sftmény 9420 százelegytonna 
kilométerrel emelkedett, ami 
12,85 százalékos javulásnak fe
lel meg. A harmadik negyed
évben átlagosan 16 tehervonati 
moroonnyal kevesebb állt a 
vontatás rendelkezésére, mint 
a múlt évben és ezzel a kisebb 

mozdonyállaggal 791 249 vonat
kilométerrel, azaz 12 68 száza
lékkal többet teljesítettünk. Az 
elmúlt harmadik negyedévben 
a tehervonatok 34,3 százaléka 
közlekedett menetrend szerint, 
az idén pedig 42,1 százaléka. A 
mozdonyfélforduló norma tel
jas,ítése 77 százalékról 84 szá
zalékra növekedett. 

A III .  negyedév folya
mán a debreceni, a miskolci és 
a. pécsi igazgatóság teljesítette 
túl az irányított vonalak száz
elegytonna kilométerben meg· 
á.llapított célkitűzéseit. A bu
dapesti igazgatóság 96,8, a 
:szombathe!Yi 99, a szegedi 90,5 
iszázalékos eredményt ért el a 
mozgalomban. Az igazgatósági 
eredményeket összesítve háló
zati szinten 99,66 százalékra 
teljesítettük a százelegytonna 
kilométerben megállapított cél
kitűzést. Mivel az egy tehervo
nati dolgozó mo7.donyra eső 
százelegytonna kilométer 9420-
szal emelkedett, ez az eredmény 
azt is bizonyítja, hogy a célki
tűzések eléggé feszitettek vol
tak. 

Visslaesés al átlagos terheresnél 
A szállítási feladatok az el· 

múlt év ha:;;onló id&szakál1oz 
viszonyítva nagyobba!k lettek 
és a fenti eredmények a1apján 
kétségtelenül megállapítható. 
hogy a mozdonyok teljesítm& 
nye a szállítási feladatokkal 
nem egyenértékűen, hanem 
sok!kal nagyobb mbtékben 
nőtt. Kivétel a tehervonatok 
átlagos terhelésénél tapasztal
ható vi:ssza�s, ami elsősorban 
az üres kocsitengely-kilométe
rek emelkedésével és a teher
kocsi gazdálkodás mutatójának 
:kedvezőtlenebb alakulásával 
áll összefüggésben. Például ok
tóberben az elmúlt év hasonló 
időszakához viszonyítva az 
üreskocsi tengely-kilométer 10 
százalékkal emelkedett, a ter· 
helésnél viszont négy szá.zalé
kos visszaesés mutatkozik. 
Ezeknek a tényezőknek alaku
lására a mozgalom sajnos 
nincs számottevő befolyással. 
Kétségtelen azonban, hogy a 
tehervonatok átlagos terhelésé
nek kedvezőtlen alakulása 
részben összefügg a túlsúlyos 

viS6za a túlsúlytovábbítási tel- október havi eredményeit igaz- háza'k, ahol a mozgalom kedve- : rolják. Az idm gazdag volt gabona.teTmésünk, de b6 termessel 
jesítmény, A többi igaagató- gatósági viszonylatba.n vizsgál- �t�en képet mutat, de a havi! szolgá.lt a kukorica, melynek ma má.r a. szá.!lítá.sa. is sza� 
ságnál, beleértve a budapestit va a száze!egytonna kilométer- ei::ékelések alapján, amelyek-: legtöbb faluból. van eLegendő kenyerünk ahhoz, hogy min-
is, a túlsúlytovdbbítá.s kedve- ben megál:lapított célkitűzést 

v
bol ponto.san meg�á!szik, mely ! den nap kellő mennyiség ju.sson a dolgozók asztalára., de nincs 

zőbb, mint a múlt évben, jól csak a pécsi igazgatósá.g telje- c_nalakon, mely futoházakban : an-nyi hogy a sertés0k is kenyeret egyenek. lehet az átlagos terhelés a bu- sítette, illetve 17 százalékkal milyen sorozatu mozdonyoknál: ' . 
dapesti igazgatóságnál is visz- túlteljesitette. A többi igazga- kell befolyásolni a hibá,k kikü-: Népi á.llamuntk olcsó á.ron adja a kenyeret, a. dolgozók min-
szaesett 50 tonnával Ez azt tóság eredménye 93-98 száza- ��öbölésével a teljesítmények: dennapi nélkülözhetetlen tá.pláléká.t. Ezzel élnek vissza azok 
mutatja. hogy a túlsúlytováb-: lék között mozog. Országos Jo ;ilakulását, megvan a lehe-: a u,Lkiismeretlen, elLenséges, ZegtöbbszÖ'r kulá.k e!emek, a.me� 
bítási mozgalom eredményét szinten a százelegytonna kilo- t�e.g a mozgal�m eredményes,- : !yek feletetik az állatokkal legfontosabb ro.plá.Zékunkat, a. kenve� nem elég a továbbított túlsúly méter célkitűzés októbeii te!- segenek további fokozására. : ret hogy zavart okozzanalk a. közellá.tásban. A hivatalos statisztf,.; 

----------- -- ----------- : ka '.s-zennt 1955 második felébe-n a. tervezettnél 5000 �onnal több 

Kiegyensúlyozottabb munkát, jobb együttműködést 
: lisztet és kenyérga.boná.t haszná.Ztunk fel. A különbözet nagyobb 
: részét az á.llatokkaZ etették fel, a. kisebbik része pedig abból 
: adódik, hogy számos 1:ermel6, teljesen értelmetlenül, tarta.u!-

- e.1.: a legfontosabb teendő Törökszentmiklóson � kolja lisztjét és a városban veszi, vagy a vá.rosból hozatja. nem 

A barátságos kis felvételi szolgálat munkáját. Ez pedig 
épület homlokzatán minden immár, annyi idő mwtán nem 
este kigyullad a kékfényú fel- helyes, annál kevésbé, mert a 
irat: Töröksze<nt'rniklós. Az ál- kereskedelmi dolgozók azóta 
lomás dolgozói azonba,n nem igyekeztek jóvátenni a hibát, 
igen szeretnek szembenézni az a kocsikíhasználást 107, a ra
épület homlokzatával, mert kodási időt leadásnál 108, fel
olyankar mindig fájó emlék adásnál pedig 119 százalékra 
�red bennük. ,.Hej, bezzeg az teljesítették. Az ő soraikból 
első és a második negyedévben került ki a szakma két kiváló 
a betűk kék fényében obt csil- dolgozója, Volcsánszki és Dobi 
logott az élüzemjelvény is . . .  " elvtárs, raktámokok személyé
- sóhajtják és mindjár,t ké- ben. Abban igazuk van a for
szek elbesrel!ú panaszukat: galmi dolgozóknak, Juhász 

- A harniadik negyedévben Péter állomásfőnökkel egye
is túlteljesítettük valamennyi temben, hogy a Jegkörültekin
élüzemtényezőt, jegyzőkönyv több, legfegyelmezettebb mun
is tanúskodik erről, mégsem kára van szükség, ehhez azon
lehettünk élüzem . .  : A felek ban az is szük:séges, hogy az 
átadási könyve körül voltak állomásvezet6ség egyengesse a 
hibák s bár ez már a negyedik két szolgálati ág közötti együtt
llegyedév elején történt, még- működés útját, egymá.s problé
sem . .  , m.áinak mélyebb megértését. 

Amiből nem lehet 
élüzem jelvényt 
ko�·ácsolni . . .  

Töröl<M:entmiklós állomás 
dolgozó; azóta is lehorgasztott 
fejjel járnak s még nem akadt 
senki, aki megmagyarázta vol
na: a döntés szigorú volt 
ugyan, de nem igazságtalan, 
mert az őszi forgalmat előké
szítő időszakban sokszáz állo· 
más érte el a legszebb eredmé
nyeket s ezek közül azokat 
keilett kiválogatni, amelyek 
teljesen hiba nélkül dolgoztak. 
:E:s milyen jó lett volna, ha va
laki megmagyarázza wt is, 
.amit a debrecenl igazgatóság 
III. osztálya olyan meggyőzően 
kifejtett - előttünk: 

- Az elkeseredésből nem le
lhet élüzemjelvényt kovácsol
ni . . .  Tervszerűbb és lelkesebb 

munka az eredmények alapja 
Ehhez szeretnénk hozzátenni: 

és több megérté.s, jobb együtt
működés. Az é!üzemcím el· 
vesztésének kéu;égte!enül egy 
vagy két kereskedelmi dolgozó 
mulasztása volt az oka s a for
galmi dolgozók azóta is ferde 
szemmel nézik a kereskedelmi 

Egyáltalában kérdéses, miért 
kell határ-vonalat húzni a ke• 
reskedelmi és a forgalmi szol· 
gála t között. 

Az é-.-végi 

expo:rtszállításokért 

Az füzi forgalom még ko
rántsem é,·t véget - ezt jól 
tudják az állomás dolgozói. 11',s 
tudják, hogy á.llomás.uk mun
kája is ebben az időszakban a 
legerősebb: a Mezőgazdasági 
Gépgyár most teljesíti évvégi 
exportszáilítá.sait, s bár ez az 
idén sokkal folyamatosabban 
történik miint tavaly, mégis 

látogatásunkkor is 200 kisgép 
várt berakásra a gépgyári ra
kodón. S aztán decemberben, 
karácsony, újév előtt növeked
nek a. Ba,·omfifeldolgozó Vá.l
lalat exportküldeményei. Na
ponta átlag három kocsi vá
gottbaromfit küld a vállaJ.at a 
Német Demokratikus Köztár. 
sa:ságba, Nyugat-Németország
ba, Svájcba, Olaszországba és 
egyéb államokba. Ezek a kül
demények különösen nagy gon
dot és főként gyors továbbítást 
követelnek, mindkét szolgálati 
ág részéről. 

: egyszer vasutas szomszédjával a kenyeret, 
nélkül érezze munkája fontos- : .. - • · · k 't ' ságát, felelösségét 5 akkor so:.:- : Mindennapi kenyerun_krol v�n. s�o� Ne nyu?_tsun segt se: 
kal hamarább és biztosabban: get azoknak, akik a. kenyer felvasa.rlasaval, lelkiismeretlen pa 
visszatér hozzájuk az élüzem : za.rlásával zavar a.1ca:r-nak okozni közellá.tá.sunkban! 
cím. _____ '••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 

Egy követésre méltó komplexbrigád értekezlet 
Már az értekezlet előtt JÓ

nélhányszor !hallottuk, hogy Bu
dapest-Vizafogó állomás és a 
XIII. kerület üzemei szinte 
egy nagy családot alkotnak: 
Kiváncsiak voltunk tehát, hogy 
ennek a „nagy családnak-- a 
közös megbeszélésén mit fo
gunk lhallaru és főként, hogy 
a „családtagok" hogyan tud
jiik hasznosítani majd további 
munkájukban a kapott irány
elvel{et. 

Bu.dapest-Vizafogó állomás 
összevont komplexbrigád ér
tekezlete nem is keltett csaló
dás\, legfeljebb an11yiban, hogy 
a 42 iparvágányon és a 140 ke
zelési helyen rakodó vállalat 
nem képviseltétte magát tel
jes számban, _így például 
hiányzott az egyik legnagyobb 

üzem, a Láng-gyár képviselője 
is. A megjelentek igen nagy ér
deklődéssel hallgatták Antal 
Gábor elvtárs állomásfőnök be
suímoloját, aki rámutatott, 
hegy az év még hátralévő ré
szében és a következő gazcla
s;í gi évben, a második ötéves 
terv első évéh� a népgazda
ság szempontjából még fonto
sabb, n10gy az állomás és a ke
rület nagy !partelepei között 
szoro.s együttműködés legyen. 

Az éjszakai rakodósok 
kérdése 

A vállalatok munkája leg
szorosabban a be- és kirakások 
révén kapcsolódik a vasút ter
véhez, a háromnapos 'kocsifor
duló teljesítéséhez - fejtette 
ki Antal elvtárs. Kiemelte ez
után azokat a vállalatokat, 
amelyek a legjobban segítet
ték a vasút munkáját. lgy no
vembe1,ben a 21. Építőipari 
Vá.llalat 296, a Geodéziai Vá.l
Zalat 285, a rendes kezelési he
lyen _ rakodó Elzett 300 száza
lékra teljesítette rakodási ter
vét. Kiemelte a Belsped segít
ségét, amely a gyors, folyama
tos elfuvarozással lehetővé tet
te, hogy az őszi nagy forgalom
ban elegendő rakterület álljon 
rendelkezésre. 

ei;észséges kapcsolatot kiépíte
nie a vállalatokkal. A negyed
évenként megtartott komplex
brigád értekezleteken elhang
zott javaslatokat, kívánságokat 
az állomás a lehetősl-_g szer!nt 
te;je,ítette, amint erre a Ferro
globus képviselője is rámuta
tott, küejtve, hogy az előérie
sít.ések körül a múltban tapasz.. 
talt hibák megszüniek. 

azzal a kéréssel fordult a Bels
pedhez, hogy az elf!:lvarozások 
meggyorsítása végett szintén 
szervezzen önkéntes, éjszaka• is 
fuvarozó brigádokat. 

A felszólalások között bírá• 
lat is volt. Igy például a Fő• 
vá.rosi Utépítési V á.llalat képvi• 
selője szóvátette, hogy bár rit• 
kán, de előfordul, hogy az á.llo
má.s nem állítja be időben az 
előjelentett kocsikat. A Ter

Önkéntes rakod6brig6dok ményforgalmi Vá.llalat képvise
lője azt kérte, hogy lehetőleg a 
kényszerkirakásoknál is na
gyobb óvatossággal járjon el a 
vasút, vegye figyelembe, hogy 
a gondatlan kirakással értékes 
gabonakészletek mehetnek ve
szendőbe. 

Az összevont értekezlet egyik 
jelentős eredménye volt, hogy 
a. vállalatok képviselői e gymá.s 
között is sok olyan !kérdést tisz
tázhatta.k, amire eddig nem 
vc;,lt módjuk s amelyek vég
eredményben a vasút, az állo
más munkájának megkönnyí
téséhez vezetnek. Igy például 
több felszólaló indítványozta, 
hogy az állomás kössön kom
plexbrigád-szerződést a Bels
peddel is. Ugyancsak felmerült 
a vasárnapi és az éjszakai ra
J;:odások kérdése és több válla
lat isrnertette, milyen módszer
rel oldotta meg ezt. Az Elekt
romos M1ivek képviselője el
mondotta, hogyan szervezett 
vállalatu,k önkéntes rakodó
brigádot, amely bármikor ren
clelkezés1'e áll. Több hozzáiSzóló 

A felszólalásokra adott vála
szában Bujdosó elvtárs, keres• 
kedelm! állom.ásfőnökhelyettes 
arra hívta fel a vállalatok fi
gyelmét, hogy évvégi export
szá.llításaikat folyamatosan tel

jesítsék és fejlesszék to-�ább a 
rakva-rakott mozgalmat. Igére-
tet tett arra, hogy a jövőben 
még pontosabban tervezik a 
beállításokat. Végül kérte a 
vállalatokat, hogy az új terv
évben is !hasonló megértéssel, 
körültekintéssel intézzék a ra
kodásokat, segítsék a kocsifor
duló teljesítését. 

A Hámán Kató fűtőházban 
ezideig csak a kocsijavító-mű-

, 
cember 20-ra vállalta az éves 

hely dolgozói fejezték be éves terv befejezését. A dolgozók 
tervüket. Vállalásuk december mindent elkövetnek, hogy a 
20-ra szólt, de december 4-én határidőt betartsák, esetleg 
délután már megtörtént a terv egy-két nappal meg is rövidít
teljesítése, s december 5-én sék, amire megvan a remény, 
már 1956. évi tervükön do!- A mozdonyszemélyzet 
goztak. A nagyszerű teljesítés- sajnos - nem nézhet ilyen re
ben kitűnt Kántor Ferenc mű- ménykedéssel a vállalt decem• 
szaki felügyelő, a fiókműhely ber 20-i tervteljesítési hafáridő 
vezetőjének jó szervező mun- elé. Mint mondják, tervszá
kája, továbbá Kuczora Ferenc maik olyan magasak, hogy bár 
vesztinglakatos, a szakma ki- mindent elkövetnek, vállalt 
váló dolgozója, Orgonás Fe- kötelezettségüknek valószínű• 
renc bognár, a szakma kiváló leg nem tudnak határidőre 
dolgozója. Mészá.r Béla laka- el:get tenni. Az elkövetkezen-

. . , . . do napokban keményen har-tos, k�válo d?lgozo, valamint colniok kell azért, hogy teljeDobosi Antal es Szabados Osz- sítésük ne maradjon el a vál
ká.r kocsi!akatos. Jalástól. (Gá.lik Sá.ndor levelé-

ÚJÍTÁSÁVAL ÉVENTE 

Az állomás export-feladásai
nak továbbításában azonban 
időnkint zavarokat okoz a ko
csillúány, illetve a késetten ka· 
pott kocsi. Nemrégiben is a hű
tőkocsi-ellátással súlyos zava
rok voltak, csaknem egy héten 
keresztül nem kapta meg az 

állomás a. megrendelt hűtőko
csikat. Ez a zavar arra is fi
gyelmeztette az állomás dol
gozóit, hogy még szorosabb 
kapcsolatot keressenek a. KTG
vel. Azóta az export- és hűtő
kocsi-ellátásban nem is volt 
zökkenő. De az állomás dolgo
zóinak arra kell törekedni, 
hogy még jobban együttmű
ködve a Baromfifeldolgozó 
Vállalattal és a KTG-vel a jö
vőben is elkerüljenek minden 
zavart, a legpontosabban ad
ják a kocsi-helyzetjelentéseket, 
gondoskodjanak az export1w· 
esik mielőbbi vonatba sorol:í
sáról, mert a.z áru minőség,ánPk 
romlása népgazdasá.gunkna.k 
okoz kárt. 

Szóvátette, hogy a kezelési 
helyeken rakodó vállalatok 
nem tisztítják meg rakterüle
tüket a hulladéktól, szeméttől. 
Bejelentette, 'hogy a kocsik 
gyors beállítása és kihúzá5a ér
dekében átdolgozzák a grafi
konos kiszolgálás rendszerét. 
Ismételten hangsúlyozta a be
es kirakások meggyorsításá
nak, az éJszakai és munkaszü
neti napokon történő rakodá
sok növelésének szükségessá
gét. Ezt - mint mondotta -
egyrészt a rakodások gépesí
tésével, másrészt a munkaerő 
gazdaságos k'használásával le
het elérni A rakodás gépesíté
sében a vasút is jó példaval 
jár elől, mert rövidesen moz
gódarut helyeznek üzembe az 
állomáson. 

A mozdonyjavító-műhely de- Ml.) 

16 OOO FORINTOT TAKARÍT MEG 
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tartályok saruemelóinek készítését - amelyet azelótt váqópísz• 
tollyal véqeztek, s amely külön meqmunkálást lqényelt - prés
qépes újitá.sával tette korszerübbé. újltásával 1 6  OOO forintot talca• 

rít meq évente. 
(Kovács Géu felv.) 

Véglil arra kérte a meg]elen
teket, hogy szorgalmazzák vál-
1&.!ataiknál az ümzelvények be
tartását, és - különösen a téli 

S talán a legfontosabb, h Jgy zord időjárásban - az iparvá
a jóhírnevű, eredményesen do!- gányok és a váltók tisztántar
gozó állomás munkája min- tását. 
denben kiegyensúlyozott :e- A felszólalások arra rnüta•,l a'<. 
gyen, minden dolgozó kivétel llhcgy az állomásnak sikerült ió, 

A BUDAPESTI ELŐVÁROSI VASÚTON 

A Kerepesi úti BEV ál lomáson teljesítenek szolqálatot Kócsaq 
Mátyás rendelkező forqalml szolqál.attevö és Somogyi Ambrus 
naplózó. Jó munkájukkal példamutatóan seqítlk az Elöviirosl Va
sút naqy körültel<lnt6st, éberséqet követelö forqalmM>ólk lebo-

nyolllását. 
(Kovács Géu felv.) 



SZOCIALISTA VASO�ltT 

�ll.M� �á 
NYÍLT LEVÉL KÁROL YFAL.VI JÓZSEF INTÉZŐ EL VTÁRSNAK 

K�dves Elvtárs! Két évvel 
ezelőtt az On ja.vaslata alapján 
létrehoztuk állomásunkon az 
,,ifi túrt". a Petöfi VISZ-bri
gádot. Sok,a,n az idősebbek kö
zül. köztük magam is. aggódva 
figyeltiik a fiatalok szolgála
tát, féltünk, hogy nem állják 
meg teljesen a lU!lyüket. nem 
lesz jó az üzemek kiszolgáiása. 
A brigádban dolgozott On is, 
jóformán az egyetien id.ősitbb, 
11 mi láttuk, milyen fáradhatat
lanul dolgozik, adja át tapasz
talatait, neveli a diszeseket. 

Re7::port M�há,lyb_ói to!atás��- , mun�ja a bizonyi!ék arra., ves elvtársam ezt a jó nei;elő
zeto lett es mmd.-mmd JOl hogy erdemes nevelni a fia.la- munkát és én kfoánok. hozzá a 
megállja helyét. É1Jes tervün- lokat, mert azok sok-sok örö- várpa.Lotai fiatalok nevében is 
ket dE!cember l-én teljesítet- met szei•eznek ne'velőiknek és sok sikert. j6 egészség2t. 
tük és ez nam1ba.n a fiatalok. sok hasznot a hazának. 

I 
Varga József 

eredménye. Az On nevelő- Folytassa még sokáig ked- állomásfőnök. Várpalota. 

llegtartjuk a DISZ Központi Vezetőség zászlaját ! 

Két éve ennek, s On, Ká
rolyfalvi elvtárs, már egy éve, 
hOf/11 elkerült tőlünk. A bri
gád vezetését Udvard-u László 
főtiszt elvtárs vette át. Be kell 
vallani, sokáig éreztük Ká
rolyfalvi elvtárs hiányát. nit
hezen talált magára a brigád. 
Végül azonban méltó iett a ta
rtitvány a mesteréhez. 

A tízszeres élüzem Szombat
lU!lyi Járóműjavító VáLla1'l't 
annakidején lelkesen csatlak0-
zott a húsz budapesti üzem 
felhívásához és vállalta, hogy 
évi tervét december 12-ig tel
jesíti. A dol,gozók és köztük 
a fiatalok lelkes munkaver
senye azonban azt eredmé
nyezte, hogy az üzem vállalá
sát már november 23-án telje
sítette. 

A járómúiavitó diszesei el
SÖ féléves eredményeik alap
ján elnyerték a DISZ Köz
ponti Vezetőség vörös vándor
zászlaját és méltán bíznak ab
))a11, hogy második félévi ered
ményeikkel továbbra is meg
tartják azt. Az ÜZem 26 ifjú.-

Bi.zonyára kíváncsi már Ká- sági brigádja közül tíz brigád 
rolyfalvi elvtárs. hogy miért párosversenyben küzdött az 
irom mindezt éppen most a éves terv teljesítéséért és va
Szocialista Vasútért hasáb- Tnmennyi kiváló eredményt 

él"t el. A 26 brigád átlagteljejain. Azért, mert a vasutasúj- sítménye 127 százalék volt. 
ság egyik legutóbbi számában A mozdonyosztály fiataajai 
büszkén olvastuk, hogy Békés- hat darab gőzmozdony köZép
csa.ba állomáson Károlyfalvi javítását vállalták és nyolc 
József brigádja magasan az darabot teljesítettek. A kocsi
élüzemszínt felett teljesíti ter- ooztá1y diszesei 140 darab te
vét. És ugyanez a lapszám egy herkocsi fővizsga helyett 156 

másik hírt is közöl: a várpa.- darab fővizsgát végeztek el. A 
többi csztályokon is hasonló 

lotai DISZ-briaád a. fiatalok eredmények születtek. Az ifi-
országos vetélkedésében a.z brigádok között a legjobb ered· 
első helyet nyerte el. Ez a két ményeket Gazsi János alvázla
önálló hír szo1·osan összefügg, katos Vass László teherkocsi 
mert hisz mind a ki!ttő az On szekrénylakatos, Néme1'h Jó-
nevelömunkájának eredmé- zsef lc!tárlakatos, Csán!k János 

nyeként szüietett. Remélem, csőszerelő, Ku1·ucz Imre lesze

Ön énn oly büszke volt relő Feitl Dezső futószek--reny 
,,,, erre a lakatos és Márkus János al-

második hírre is. mint ahogy vázlab."atos brigádjai érték el 
mi az On békéscsabai ered- Az egyéni versenyzők közül 
m.ényére. Horváth János, a IV-es alsp-

Ogy gondolom, nincs jobb szervezet DISZ-titkára, Fodor 
Sándor az V-ös alapszervezet érzés egy idősebb vasutas szá- DISZ-tÍtkálra, Szenteleki Lász

mára. mint meatudni azt. hogy ló DISZ-vezelőségi tag és Ta
-nem pazarolta hiába idejét. jó lkács Jenő esztergályos érte el 

vasutasokat nevelt a hazának. a legjobb eredményt. 
És On büszke lehet nitveltjei- A lelkes munkaverseny so-
1'e, a régi brigád tagjaira, akik rán 293 fia.to.l nyerte el a. szta
egymásután magasabb beosz- hanovista okLeve!et, 36 a Ki
tásba kerü!telc. Takács Kata.- váló dolgo�ó, j_eLvényt, . .  12 . a 

1·n Sanilai Vilma Hegyi Te- Sza.lcma. kiva.lo dolgozo,;a J�l
i, • , . • 

, vényt, egy pedig masodiz
rez es Hegyi Ilona mar forgal-

1 
ben a szalcma kiváló dolgozó

mi szolnálat�evők. .. B;e1�1�e1: ja jelvényt.. Egp ifjú.mu1;kás 
Ferenc vá�óor az onal!ósito kormánykUfrntetesben 1"esze
vizsgára szóló behívóját várja. sült. 

S P O R T  

A fiatalok k in!tték részüket 
az önköltscégcsökkentésért fo. 
lyó harcból is. A?. önköltség
csökkentési tervet 183 száza
lékra teljesitették. Hozzájámlt 
ehhez a VISZ-járőrök hasznos 
munkája, melyelk-nek javasla
<tai 20 OOO forint megt,a,kaTitást 
eredményeztek. Jól szerepeltek 

a diszeeek az újítóhónap során 
is, 18 beadott újításuk é,i 
25 OOO forint megtakarítását 
segíti elő. 

Lőrincz Ernő, 
a Járómújavító DISZ ,·ég
rehajtó b·zottságának tit

kára 

A LISZT FERE!\'C MÚVELŐDÉSI OTTHO\"BAN 

A hatvani vasutaso'< új müvelödési otthonának névadó ünnep„ 
séqén kitün6en sz�er;elt az otthon tánccsoportJ.a. 

(Kovúcs Géza felv.) 

Új DISZ-vezetöséget választottunk 
Az elmúlt napokban újjává

lasztottuk iskolánk DTSZ-veze
tős�ét. A taggyűlésre már na
pokkal előbb izgatottan ké· 
szült az i fjúság. Találga-ttuk, 
kik lesznek az egyes osztályok 
küldöttei, ki felé árad majd a 
bizalom, hogy tagja lehessen a 
DISZ-bizottságnak. 

váltani a DISZ Központi Veze
tőség határozatait. 

A jelölöbizott;áa munkáját 
is élé.,i,k vita kísé�·te. Végüi 
megválasztoth!k az új ,·ezető
séget a legjobb tanulók, a l�g
fegyelmezettebb magatartású 
fiatalok közül. Az új DISZ-bi
zottság 39 tagból áll és 14 alap-

A taggyűlést az iskols igaz- sze,vezetet fog öss?e. A fel
gatója. Olasz elvtárs nyitotta adat tehát nem csei�ély, de bí
meg, majd Abrahú.m Lajo.s zun1, a-bban, hogy az új ,·ezető
elvtárs tartott beszámolót a s.ég meg tudja azokat oldani 
vezetőség múlt évi munkájá- a politikai osztály és a párt
ról. A beszámoló után élénk szen:ezet segítségével. Javíta
vita indult meg, Komol.van és ni akarjuk a fegyelmet. a ta
érdeklődéssel vettek részt a nulmá!nyi színvonalat, növelni 
fiatalok a vitábi:.,n, s látszott, 

1 
akarjuk a DISZ-tagok művelt

hogy él a DISZ-tagokban a ségét, kulturáltságát. Az el
felelósségtudat, valóra akarják múlt naook, a val!-'gyüjtésben 

elért szép eredmények már 
mutatják, hogy az új DISZ
vezetőség megállja a helyét. 

1955. DECEMBER. 19. 

Nyolcnapos tit Debrecentől Debrecenig 
Nem mai keletű tört.énet, de érdemes vele foglalkozni. me-rt 

még a kirívó esetek közöt.t is a legkirívóbb. A debreceni IV-es 
felépítményi pályamesteri szakasz o1ctóber 28-án 18 órnkor fel
adott egy vagon közúti zúzott követ (a k,ocsi száma: Kzu 239.331) 
a Debrecen-Vá.�ái'tér állomás XVI-os pályameste,·i szakasz 
részére. A kocsi a mind.össze három kilométeres utat nyolc 
nap ala.tt sikeresen megtette és már november 5-én 16 óra
kor megél'kezett rendeltetési lielyére. 

Hogy az eset ne Legy,m egyedülálló. említsük meg még 11 
319 822-es és az ln 302 i80-a:s kocsik útját is. Ezelrne'k szintin 
a IV-es pályamesteri szak.a.sz volt a feladója, Ezt a két kocti 
zúzott követ október 31-én 18 ó,·a.kor adták fel és a Vásár
térre november 4-én 1·eggel 7 órakor érkezett. A két kocsi 
útja már csak három és fél Mpig tartdtt, dehát szolgáljon 
vigasztalásul, hogy egy (J1Jalogos ember fél óta alatt meg
tenné. 

Debrecen-Vásártér állomás egyébként tarta.lékmozdonnval 
is rendelkezik, amely iegtöbbször naponta lcétsze1· is megteszi 
az említett 1ítvonalat, Mégis, hogyan szillztett ez a maga nem.é
ben páratlan .;rekord"? úgy, hogy a kocsikat rendeltetési he
l„ük szerint kiso1·ozt-á)c és utána. megfeledkeztek róhtk! Cso
délatos feledékenység, még „szerencse". l1ogy a= ászi forgalom
ban történt, ami.l,or minden kocsira égető szükség van! Ha tör
ténetesen tat:asszal történik, akk01· talán megvártálc volna, a.míg 
a zúzott kő legalábbis kicsírázik . , . 

- A vasúti Diese.I· és gőz· 
üze..rnú vontatás gazdaságossá
gáról tartott vizsgálatot a Köz
ie'kedés- és Közle'kedésépítés
tudományi Egµesület. A -vizs
gálat megkö;,;elítő önköltségek 
alapján kimutatta a Diesel· 
vontatás gazdaságosságát a 
gőzvontatással szemben mind a 
beruházás hatékonysága, mind 
az egyes üzemi munkafolyama· 
tok meggyorsítása tekinteté
ben. 

- Ajá11dékműsort ad a Pe· 
tőfr-r:ídió december 28-án 16 
óra 10 perckor a miskolci igaz_ 
gatóság vasutasainak. 

- A szállítási képesít-0 ,,izs
gára készülők részére Szegeden 
tanfolyamot rendeztek, amely 
nagy sikerrel fejeződött be. 

- A fenyőfa-ünnep alkalmá· 
ból a Szolnoki Járómújavító 
MNDSZ ·szervezetének kézi· 
munka tanfolyama megajándé· 
kozza a gyermekeket. Az anya
giakat a tanfolyamon részve· 
vök mw1kájából rendezett k!· 
állítás és árusítás bevételéből 
teremtették elő. 

- Villamosítják a portugál 
államvasutakat. A végrehajtás 
lebonyolítására német, francia. 
svájci és portugál cégekből ala
kult ,:állalkozás jött létre. Elő· 
ször a Liszabon-Sintra és a 
liszabon - entroncammentroi 
vonalat fogják villamosítani. 

- Jól sikerült az MNDSZ ve
zetőségválasztás a vasúti föosz· 
tályon. 

Yadász Fere-11c 

Vezérigazgatói elismerés· 
ben részesült Daróczi Sándor 
felügyelő, a debreceni igazga
t.óság kereskedelmi szakvizsga_ 
biztosi csoportjának vezetője, a 
kereskedelmi oktatás terén 
végzett kiváló munkájáért. 

- 1000 forint jutalomban ré· 
szesült Gönczi Károly von a tve
zető (Szentendre·állomás), mert 
Aquincum és Filatorigát BEV• 
állomások között éber szolgála
tával megakadályozott egy bal· 
esetet. 

RENDÓRSÉGI HÍREK 

- Sikkasztás és Iopcfs miatt 
el i.rás !lldult Blalko László, �IAV 
szertári raklárkezelö és hat társa 
eJlen. mert a I\lisl<olci Júrómúia
vftóban 1953 óta elsikkasztották a 
Javltilsra kiadott különböző anya. 
gokat. A megtartQtt házkutatások 
során 55 OOO forl'nt értékO holmit 
roglalt le a rendőrség, 

- Eljárás Indult Varga László 
mozdonyyezetö. sárosoataki lakos 
és Spek Ferenc mozr:l.onyfütö, sá
toraljaújhelyi lakos ellen. mert a 
sárospataki l\IÁ Y átrnkó állomás
ról 170 kilogramm burgonyát el
loptak. 

Lakáscsere 

Elcserélném �zoba-konyhág. 
mellékhelyiségekkel ellii!Ott MAV
Iaká.somat hasonló. nem szolgci
latl lakásra Budapest terü1eté11. 
CJm: Bp._ X .. MA\·-telep, -14/4., 
Szamorfnlvi JózfeCné. {�rdeklödn1 
az esti órákban lehet.) 

- Pécsi kétszoha összlcomror
tos, parkettás. gázos. udvari·at -
és ebben jószá;,;lartúsl lehetöséR• 
gel - ellátott lakáromnt elcse1·e1-

- Argentínában Peron ál· �::,��d����é
�f,:Y
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lamelnök bukása után az új István röintézö. Pécs. Nagyvárad 
kormány közlekedésügyi mi- u. 8. 

Jövőre is NB l-es csapat a Szombathelyi Törekvés 

nisztere elrendelte, hogy mind· - Elcserélném Budapest Keleti
azokat az elnevezéseket, ame· pályaudYar felYúteli épUletében 
lJ·ek vasútállomások, műhe· (BP .. nr. . Thököly út 1 .) levü há-

1\faczó J\lárla, lyek. berendezések stb nevei- ::���z�!i1l��;,;;�:f,:é�gif
0
á�ró ��g:: a Szegedi Vasútforgalmi ben szerepeltek és Peronra em- gálati •akásomat Gudapesten vagy 

Az egész =zág vasutasai dape-1:ii Vörös Lobogó együtte
aggódva figyelték a, Szombat- se felett. 12 OOO néző előtt fu
helyi Törekvés labdarúgóinak tott ki a pályára a két csapat 
szereplését, aUk az utóbbi he- és mindvégig nagy akarással, 
tekben súlyos helyzetbe ke- lelkesen küzdöttek. A szom
rültek és már úgy látszott, bathelyi együttes azonban 
hogy el sem kerüll1etik a !ti- jobban kihasználta a helyzete
esést. De a szombathelyi va-
sutas labdarúgók nem hag_vták ke� és, Moln":: két góljával 2:0 

magukat. Vasárnap hö;:,j küz- aranyu _gyoz
_
elmet 
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'. 
deleroben nagyszerű győzelmet 

I 
mellyel bi.ztos1totta Jovo evi 

arattak az NB I. egyik leg- helyét a labdarúgás eLső O..'IZ

jobb labdarúgócsapata, a Bu- tályában . .  ·, 

IFJU VASUTAS MUl\KABAN 

L6rlncz Gyula, forqalmi tanuló Dombovár állomáson lelkiismere
tesen, példaadóan latJa el a kocslfelirói szolqálalot, 

(Kovúcs Gé;rn tolv.) 

Tech:tikum DISZ-bizottsá- lékeztetnek, haladéktalanul ����kfá�I.�
i 

1Í�-geth".,"o���ti
lakj��� 

A 12 OOO néző ke?Ves je;e- gának titkára meg kell változtatni. Dobai Kúrolynál. 
netnek lehetett tanuJa a mer-e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••• .. ••• 
kőzés befejeztével, Amikor: 
Bánkuti jáj,ékvezető a sípjába : 

Kereszfre1·1v·e'ny XXIII. fújt és ez a sípszó most nem- : 
csak a mérkőzés be�jezé,ét, i Vízszintes: 1 . Szakmunkás. 1 3. hanem a szombathelyiek NB: Súlymérték. H. hJezüga1ctu.s,lgl 
I-ben maradását is jelentette, : szerszJlm 15. Mlnösdg! ellenör. 
Ku!csá1· a győzelem felett ér-: 16· Ailóviz. _ 17. Kenyér _németül.  

.. . .  • , . . • • : 1 9. Rossz 1d0re mond.lak (Yége zett oromeben Ba.nkuti Jatek- : hiányzik). ::n .  Bányaváros fele. 
vezető nyakába borult és meg- : 23. Az ösz; verseny nyilvánossá• 
csókolta. Bánkuti a túl boldog : g�t szolgál� ked".'elt v,asut.as úJ• 
. , 'k ·t lt lt " t"l A • saq volt. 2.,, Zarand egy mássalJai;é �� . e ,o a mag_:1 o • . . ! hnngzó.iá,.•.rd a rn,aaú1'!han,gzó!,. !17. 
merkozes utan Kulcsar k1cs1t : Házhely. 28. Nöi név. 30. Yla:n,3: 

sértődötten mesélte: ,,Hát már: kétkere!.::ü kocsi. 3::?. Halkan 
· ..__ · h 'kolo a: mond. 33. Hangs7fnezet. 3.J. De-a� !s vu,J, ,, a niegcso ni : rékon hcrdják. 35. Olasz �íl<sá� 

jatekvezetot? r• : ne,·e. 36. Sok sót tesz bele. 39. 
Igaz, magyar pályán h�on- Í !�;;�
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ló eset mé" nem is fordult elő : gumit. 45 Mutatószó. 48. l\lncs 
és a Kulcsdr tette nem iS kö- : b_enne semmi. itt eleJe sincs. 49 . 

., péld t"bb' "t"k _ : \ él! nélk(Ui tejtermék. 50. K!s-
vetendo a a o 1 Ja .... OO : madár. 52. A. H. z. 53. EJZy, an-
számára, de mindenese�re : o;olul. . 5:;,_ F;el � eleJén Tolna 
sz�bb jelefl:et volt ez a csok, ; �5

�J:�e�u:seféo�tj6
.e:

���t�i, . ln��Ö� 
nunt amikor ugyanezen a : Yfvók hasz1uHJák ezt a 1,iteJc
n1érk6zéren a Vörös Lobogó! zést. 6::?. A bud.'3.pest-<-zél<e::-i"e-
magáról megfeledkezett fiatal : hé,:-,·ári vonalon va:i. 63. Aram 
játékosa, Szolnok, a játékve-f te.z'._- _ _ _ 
zetöt - durva szavakkal il- : 3_ FT':i�t�;��t 

2
4_ Rt:;,,�'[

m
��f;t lette. i 5. A vép:zetet itrv is jelöl 1.e!.:: a 

A győztes mérkőzés után : múltban. 6. Aki ell<üY':t.�c: 7 Több 
· 1 lt d - é bizakodó : E. 8- Ropog- · · • 9. Kotuszó. 10. 3ogga vo erus s . . , : Shake�oearei hős. 1 1. Golyóban 
a hangulat a szombathelyi Ja- : van. 12. Kelet németOI. HÍ. Er
tékosok öl(özöjében. Mi bí- : röl is ír mostani  számunl<. 18. 
zunk abban, hogy mind a já- : Vissza: tied, olaszul. 20. U. V. K. 
tékosok, mind a, vasutas szur- : 22. l'léYelCYel a volt Kyulal< sz!
kolók öröme tartós lesz és jö- : 1tete. 23. Budún van. 24. Aki ál
vőre a Szombathelyi Törekvés : mos. megy . . . 26. Júezívü teszi. 
tehetséges lelkes csapa1a nem : 29- Ottó fek_ 3�. _ A vasutasol< 

f k
. 1

, ,, • 1 k .. dei1· : tapja 1948 koze-petol már ezen a O� � �1eses re:ne:7e . uz  . 1• ;  néven Jel<"-nt meg, 33. Kltünö lial. 
meltokeppen kepvise!t maJd : 37. Peru fővárosa. 38. o. u. 41 . 
a labdarúgó-pályán is a vas- : l!:kezettel. mint a 26 fíiggi5lelles. 
utas színeket. _; ,12. Vissza: úr németül. 46. Rang. 

Jelzö. 47. Orosz folyó_ 5 1 .  Papir- vény het,·es megteJtése: Nemset
mértél<. 54. Indulatszó. 56 Matl- közf Demokratikus Kbszövei.ség. 
zegban ·van. 58. MűYészet. ide- Rámán Kató. Landler Jenő. 
gen szóval, 59. Ga . . .  halfajta. Könyvet nyerte.!<: Vörös Já?1os 60. 1\Ienyasszony. 61. Vizlnövény_ i\-JAV c.Iőmunkás, Dombóvár. Er-Beküldendö: vfzszlntes 28, füg. zsébet út 14. �lészáros lstYú'1, 
.rcőle_ges 16, 31 . 

1 

Tapolca. Fürst Sándor u. 6. Gyc-
Beküldésl határidö: december nes Jc:Ínos ir. vez. Bud,::tpest, 

28. A helyes mel!!eltük között \Tll„ Fiume; út 1 7. Cslevó Uncs 
könyveket sorsotunk Id. müszerész. Ferencvúros 230/1 10. 

A XXII-es szcimú keresztreJt· távközlő szaka8z. 
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A VA SÜT M Ű S Z A K I  
S ZÍ N V O N  A L Á. N A K  E )'I EL É SEEB"r 

Sikere kben gazdag év vége 
- gondos felkészülés az úi évre 

Írta : Kerényi Rezsö, a terv- és mííszaki fejlesztési s1akosztály ve�tője 
p ártunk Központi Vezető- emelödaruk, a rakodólapok, a 

ségének novemberi ha· szállítótartályok és a száliító 
tározata behatóan foglalkozott szalagok beszerzését. Feladat 
a vasút korszerűsítésének kér- olyan buktatásra, önürítésre 
déseivel és kijelölte a távlati szerkesztett teherkocsik be
műszaki fejlesztés legfőbb szerzése, melyek alkalmazásá
irányelveit. Első feladatunk � val a tömegáruk rakodásának 
volt, hogy a pártunk határo- idejét csökkenteni lehet és -
zatában előírt irányel\rek alaP- főleg a gabonarakodás rneg
ján meghatározzuk azokat a gyorsítására - a pneumatikus 
területeket, ahol a techruika rnko<lá.s,i módot is be kíván
színvonalának emelése elsősor- jUk veze1lni. 
ban szüJtséges. Ezek a terüle· Az áruszállitás meggyor
tek a követ,kezők: pályaépítés sítása végett a rendező pá
és fenntartás, a forgalom le- lyaudvarok munkáját is kor
ibonyolJtása, valamint a jár- szerűsíteni kell. ezért a gurí
műpark korszerűsítése. tódombbal ellátott rendező pá-

A pályaépítés és fenntartás Iyaudvarok mechanizá!ását és 
területét vizsgálva, megállapít- automatizálását - a ferencvá· 
hatjuk: az egyre növekedő rosi és miskolci pályaudva.rok
áru- és személyszállítási igé- hoz hasonlóan - Rákosrende
nYek kielégítése vél{ett új va- zőn, Szolnokon, esetleg még 
sútvonalakat, második vágá- más fontosabb gócpontokon is 

nyokat és új állomásokat kell folytatni fogjuk. TeTtné;zete
építeni, erőteljesen folytatni sen a Szovjetuniótól átvett 
ik.ell az állomások. rendezőpá- síktolatási módszerek alkalma-
1yaudvarok bővítését és a vo- zását is szélesebb körben kell 
nalak átbocsátóképességét nö- elterjeszteni, a'l1'nál is inkább, 
evelő felújítási munkákat. A mert a Diesel-villamos tolató
fával való takarékosság érde- mozdonyok beszerzésének le
lkében a pályákba beépített hetős-égei most már biztosítva 
talpfák eey ré.�zét előfeszített vannak. 
'Vasbetonalja'kk101 és az olcsóbb. Á személyszállítás kultu-
Ta!!asztott talpfákkal helyette- rálls:sga sz,nvonruának 
sítjük„ fejlesztése érdekében több 

A vasúti pálya korszerűsí- nagy és számos kisebb állo
té3ét segíti a ho,,�zúsínes fel- más felvételi épületének újjá
építmény al.k,almazru;a, amely építését vagy korszerüsítését 
a kényelmes. rázásmentes uta- határoztuk el, melyek az uta
zás biztosításán túl, a kere- zó közönség kényelmét és igé
kek és sínek kopását is csök- nyeinek fokozottabb kielégíté
kenti és ezáltal növeli azok sét szolgálják. A vasúti köz
élettartamát. De a vasúti pá- Iekedés biztonságának korsze
lya és állomásdk műszaki fej- rűsége tekintetében nem be
leszt.ése mellett a pályaépítési sz,éihetüil'k. leonaradásról, sót 
és fenntartási munkáílc műsza- e tekintetben jele.-itős elóre
ki és technoló!!iai színvonalá- haladást állapíthatunk meg. 
nak emelése is feltétlenül szük- Te.1<:intélyes kilométerhosszban 
séges. Ezt indokolia egyrészt, építettünk már eddig olyan 
ho!!'y a nehéz és fárasztó fízi- automatikus térközbiztosító be
kai munkát jelenleg túJnyo- rendezést. amely a forgalom 
rnórészt kézi erővel végzi'i: a biztonságán túl - az iriinyvál
va�út dol!!ozói. amit meafelelő tás lehetőségével - ezeknek a 
gépesíté<..sel meg kell könnyí- vonalaiknak kapacitáe;át is nö
teni s,zárnukr'l. másrészt az velte. Számos kisebb és na
jmmár állandósuló munlnerő- gyobb állomásun¼:at láttuk el 
h iánvt a foko?ottabb ,r-<n.,.,í- már eddig is kors1..erű. vá
tés-<eel kell M"ökkenteni, illetve gányfoglaltságot jelro, elekt
megszüntetni. rodinamikus biztosító beren-
Az építési és fenntartási dezésekkel. amelyek - ugyan

szolgálat mús1,aki és csak a teljes biztonsá!( mel
technológiai színvonala érde- lett - az állomási rnun'dt lé
kében fokozottabban kell gé- nyegesen me,rkönnyít ik  és "az
pesíteni - nagy és kisgépek- daságosabbá teszik. Te1-mésze
'kel - az aláverési. az ágyazat... tes= itt �f'm ldvám,�k M_ 

rcstálási, a szállítási, valamint á1Tni a músza\ti és tec-linoló

a földmunkákat és az egész eiai színvonal eme'ésén�!. To

vasúthálózaton be kell veze'.ni ,·ább fe11eo,z+jük az automati

a vegyszeres gyomirtást. Az kus térk/\7biztosíúlst és - mi

áru- és személyszállítási for- ut ·,n :,01< állomásun,1< métt nincs 

,galom lebonyolítá!;ánál - a biztosító beren<:lez�!é,e1 ellátva 

múszald és technológiai szín- - az állomásoknak korszer,; 

vonal tekintetében - jelentős bittosító berendezéssel való 

mértékű az elmaradás. Az áru- felsze,:,e'ését s0k.1<al fokozottab

szállítási feladatok maradék- ban kívánjuk folytatni, 

talan és gazda�ágos e1vé1z�é- A iárműoork korszer,1sítésé
nek egyik Iel(fonto<;abb felté- ben �s feilesztésében tapasz
tele a kocsiforduló időnek talható a '1egn�'<!Vobb mértékű 
megfelelő szintre való csök- elmaradás. Gő?'!Tlo1..donya;n1< 
kentése, míg a kocsifordul.'> általábBn korsze1·1ítlenek, ezért 
időnek elég jelentős részét ve- üzemeltetésük, fólel( a szénfo_ 
5zi igénybe a be- és kirakodá- ,gyasztás szempontiából igen 
sokra fordított idő. gazdaságtalan, sőt pazarló, 

A railcodási n,unka nehéz fi- mert az eltüzelt szén fűtő
zíkai mun�,a. Na!l3':számú és energiáiá.nak csak mintegy 5 
nehezen biztosítható munka- százalékát hasznosítja. Teher
erőt igényel a hos.<:?adalmas- kocsijaink nagyrésze kiörege
sága mellett. Kéz<>nfekvő te- dett. alacsony ral{":úlyú, kor
hát hogy ezeknek a munk'I· szerűtlen. SzemélykocsiPar
ighlyes folvamatoknak µ gé-

\ 
kunk korszerűsítése a ,.Cak" i 

pesí�t fokozott rnérts-s-1--<>, so,'Ozait.ú koc�ik beszerzé-:ével 
folytatni kell, µ_nnál i� if'1<':?hb. már meg,ndult, azonban há- i 
mert a rakodás génesíté.sére Iózatunkon még mindig lát- ' 
fordított beruház1,so¼: megt./\- hatók a fedett teherkocsikból 1 
rülése. a gépi rakodások vi- átalakított, úgynevezett „E"-

, szonylag alacsonv önkölt�é'(e koc-sik. 
:folytán, rövid idő alatt bizto- A novemberi hatá.rozat fel-
sltha!AS. F.zen a téren a mú- adatul tűzte ki a villa- , 

Kocsinkint csaknem egy órával rö, idítették meg 
a lartózk odási időt 

nyolítása is. Ezzel a lel1ető
séggel megfelelően élni kívá
nunk, és az ipar gyártási ka
pacitásától függően, nagyobb 
számban,. fogunk beszerezni A végéhez közeledő eszten- órával rövidítették meg a ta-r-
többek között 600 lóerős vil- dőben sok munka.sikert látott tózkodási időt. 
lam06ll1ozdonyokat de a 2000 Rf.kosrendező-pályaudvaron az Az év hátralevő részére a 
lóerős Diesel villa�os mozdo- ! év v�e is_ szép sikert hozo::t. dolgozók a pártszervezeti vezz
nyok gyártását is szorgalmaz- 1 Az _állomas d_ecem�r 18-a� tőségv&lasztás tiszteletére tet
ni fogjuk. Teherkocsiparkuru,: befeiezte tervet. K1emelkedo tek felajánlásokat. A vállalá
korszerüsltése miatt nagyobb ' adat a tervteljesítésből, 'hogy a sok teljesítésében a komrnunls
raksúJyú, modern szel'kesztésu kocsitartózkodásnál december ták járnak elől jó példával !gy 
és a különleges igényeknek is ��ig a dolgozók 700 139 kocsi- Balogh Gyula kocsimester, ti� 
megfelelő teherkocsikat kívá- orat takarítottak meg. Ez, zes bizalmi, Bo-ros Bálint ki
nunk beszere

. 
zni. A személy- 744 248 kocsit véve alapul, azt 

I 

váló vasutas. kocsimester, párt
szállítás kulturáltabbá tétele jelenti, ihogy 'kocsin1ként 56 bizalmi, Varga Sándo-r állo
érdekében a távolsági és elő- perccel, vagyis csaJonem egy másirányító és sokan mások. 

megfelelő, újsorozatú négy- 1 5  449 tonna szénmegtakarítás 
városi utazási igényeknek 

1 tengelyes acél- és könnyűfém-
vázas személykocsikat terve- A ferencvárosi fűtőháznál A lemaradás 18 napos, 94,4 
zünk beszerezni, sőt az új tí- · majd minden tényezőnél si- százalékos teljesítéssel. Pedig 
pusú ötten�elyes Diesel-motor- kerrel járt az éves terv túltel- 3397 túlsúlyos vonatot további
kocsik gyártását is elkezdi az jesítésére tett vállalás. tott a fűtőház 660 188 tonna 
ipar a vasút számára. Ezek A kocsijavító fió:unűhely többterheléssel, a tolatós te
könnyebbé és gazdasá�osabb:í dolgozói 55 nappal �co,-ábban hervonatok többsége azonban 
fogják tenni a vasúti dolgozók fejezték be évi tervüket. De- kiterheletlen volt. A gyenge 
munkáját és kényelmesebbé, cember 15-re a mozdonyjavító terhelés mellett is 15 449 tonna 
kulturáltabbá az utazó kö- műhely is maradéktalanuJ te!- szenet ta.k11rí,ott meg 11 fűtő· 
zönség szállítását. j�ítette mennyiségi tervét. A ház 2 935 310 forint értékben, 

Természetesen nem feled- minőségi munkánál, ha beszél- ami másfél havi szénszükség
kezünk meg dol!(ozóink mun- hetlink is javulásról, még sok Jelnek fele; meg. A mozdony
kakörülményeinek műszaki tennivaló lesz az elkövetkező személyzetnek ez a legkiemel
színvonalának emeléséről sem. esztendőben. kedőbb eredménye, mert 8,89 Fejleszteni kívániuk a vasút A Jcilométertem teljesítésé- "!ogrammos százeler,ytonnán-do!gozóit szol!:;áló munkavé- nél kimagasló tcljes1tményt 1 ' t· f � ,  k f l z de!mi. szodnli.•, kulturális és értek el az utazé...zemélyzet 

:en i agyas asna e e meg. 

egészségvédelmi lét�ftménye- tagjai. Ezt a tervtényezőt de- A jövőre vonatkozólag fűtő
ket. berendezé>:eket is. cember 4-re teljesítették. még- házunk több tá,nwgatást vá-r 11 

Az elmondottakból meg:il- pedig úgy, hogy vontatási hi- forgalmi szolgál.attól, ennek a 
lapítható, hogy a vasút bából egyetlen szolgálatképte- támogatásnak elsősorban jól 

műszaki színvonalának eme- lenség sem fordult elő. Annál kiterhelt vonatokban kell 
léee igen nagy és sokrétű fel- !kevésbé siifcerült a százelegy- megn�,iJvtnu'.nia. (Huszár Jó
adat, melynek megvalósítáEa tonna 'kilométer-terv teljesítése. zsef leveléből.) 
csak úgy képzelhető el, ha a 
vasút összes dolgozóinak kez
deményezéseit, javaslatait és 
kitartó, lellkes munkáját hoz
záadhatjuk. A gazdasá,gi mű
szatki tervezők már összeállf
tották azt az a,rányos, gazda
ságos és megvalósítható táv
lati tervvázlatot, mely magá
ban foglalja a vasút korszerű
sítésének feladatait. Most a 
vasút dol.gozóin, le't',es és ki
váló újítóin, becsülete-; és te
hetséges mérnökein. tervezőin 
a sor, hogy - mint azt pár
tunk Központi Vezetóséi(e és a  
Minisztertanács levelével kap
csolatban is tették - segítsé
get nyújtsanak a távlati terv 
kereteinek kitöltéséhez, rész
letes kidolsmzt6sához al1<otó 
kezdeményez:!süklkel. újítá
saikkal és a tervek megvalósí
tásáért kifejtett fáradhatatlan 
munkájukkal. 

A vasút múszaiki színvona
lának emelé<éért induljon meg 
a harc! A Eiker nem maradhat 
el, me1i segít bennünket pár
t-ml<: é5 se<'it bennünket az az 
elhatározott akaratunk. hop:y a 
kors?erű, úi terhnikával fel
szerelt szocialista vasutat meg
v-o,AcíHntr ! 

AkiJ.. az ünnepi darabáru csúcsforgalomban is 
helytálltak 

Az ünnepi megnövekedett I d-ítással jobb munkát végeztek, 

darabáruforgalom folrnzott tel- ami azt jelenti, hogy növelték 
jesítrnényt követel a szállít- a termelékenységet. csökken
mányozási szolgálat dolgozói- tették az önköltséget. Decem
tól, akik az árukat a vasút ral{- berben még magasabbra emel
t�rai��I- a címzetteknek . to- kedett teljesítményük, mert a 
vab?ltJák, :'agy a fe'.a�ótol a napi mozditott súly 765 mázsát 
vasutj raktárakba v1sz1k. A . 1, . . d , yt szegedi igazgatóság területén tesz k�. l s,•en Jo_ �re men 

kiválóan látták el ezt a mun- most ertek el e!O&ZOr. 
kát a bajai szállítmányozási 
do!aozók. Az elmúlt év novem. 
berében a napi mozdított sú
lyuk 488 mázsa volt, az idén 
novemberben pedig 627 mázsa. 
A ráfordított költség tavaly 
2,1 1, az idén pedig 1,64 fillért 
tett ki. Tehát kevesebb ráfor-

A munkában élen jár Paulc, 
Pál, aki napi 80 métermázsás 
tervét novemberben 104 má-
1.sára teljesítette és Gizinger 
József. akinek tervteljesítése 
109 mázsa. (Sziládi Sándo-r le
veléből.) 

,.Eloh·adtak" a J..ukoriC'a- és cukorrépahegyek 
Pusztamonostor á!lomáson 

pár héttel ezelőtt még hatal
mas kukorica- és cukorrépal1e
gyek tornyosultak. Dolgozóink 
alaposan megragadták a mun
kát hogy éves tervüket válla
Iásukhoz híVl határidő előtt 

"húsz nappal befejezzék és el
tüntessék a kukorica- meg a 

Fontos őrhelyen 

ukcrc'..paJ·e;.1:e:�et. A lendü
letes verseny következtében ez 
o1yan jól sikerült, hogy a terv
teljeútés november 23-ra, vagy
fa a hatá-ridő ewtt 38 nappal 
m.egtéii-tént. Ennek következté
ben pár nap alatt a kukorica
és a cukorrépahegyek valóság
gal „elolvadtak" az állomá�on. 
(Pintér Lajos leveléből.) 

Áruhóséggel és udvarias 
l..iszolgálással 

lait november 23-i dátum he• 
lyett már november 20-án be• 
fejezte. A Nyugati-pályaudvari 
4-es számú áruda, amely a vál-
1a·at legnagyobb forgalmú áru
dája, s amelyben naponta sok
ezer vásárló forduJ meg, szin
tén határidő előtt, november 
19-én fejezte be éves tervét, 
mégpedig úgy, hogy a legtöké
letesebben megvalósította az 
udvarias és előzékeny kiszol
gálást. Az árudák az évvégi 
ünnepekre nagy árubőséggel a 
dolgozók igényeit kifogástala
nul elégítették ki. (Takács Sá� 
do-r leve lé ból.) 

Zalaegerszeg 
a szombathelyi terület 
legjobb csomópontja 

A szombathelyi igazgatósá• 
gon most értékelték a csomó
ponti verseny novembt•ri telje
sítményeit. Az értékel,'s alap
ján a novemberi csomóponti 
verseny győztese ZalaeL>e-rszeg 
csomópont lett. Második Ta
polca csomópont. A jutaln„a.kat 
ünnepélyesen adták át a győz.... 
tes csomópontok dolgozóinak. 

JaYitsák meg 
az anyagellátiísl ! 

Az Épületfenntartá5i Főnök• 
ség teljesítette minden vállalá
sát, amelyet a dolgozók a húsz 
budapesti üzem versenyfelhí
vásához való csatlakozás során 
t2ttek. fgy a főnökség évi ter
vét december 15-én 1 1 3  száza
lékos teljesítéssel befejezte és 
ettől az időtől kezdve már 
1956-os tervén dolgozik. Határ
idő elott fejeztük be a turai 
áramátalakító épületet és a fe
rencvárosi agregátorház építé
sét is, mintE:gy 20 százalékos 
megtakarítással. A jövőre vo
natkozólag az a kérésünk. hogy 
az illetékesek javiU!ák m.eg az 
anyage!!átást. hogy még az ed
digiekné1 is jobb munkát vé
ge:1Jhes.sünk és több időt, anya
got, fáradsú!l'ot takarítha•sunk 
meg. (Barabás János leveléből.) 

Év vége. a tervismerletö 
értekezletek jegyében 

A vasúton az év utolsó nap-
jai a tervismertető értekezletek 
jegyében telnek el. M inden 
vasutasnal{ ismernie kell a 
jövő évi feladatokat hogy az 
1956. évi tervben az eddiginél 
is nagyobb eredményeket ér
hessünk el. A célok elérésében 
nagy segítséget nyújthatnak a 
mtiszint-bizottságok. Az ő fel
adatuk, hogy felújítsák a már
már feledésbe merült munka
módszereket. munk:::mozgal
malcat, mint a Rődcr-. Deák-, 
Nazarova-, stb. mozgalom. 

A Felépítményi Vasanyagja
vító ÜV-nél december 15-én 
műhelyrészenként megtartot
ták a tervismertető értekezle
teket, a jövő esztendő el só no--

szaki fejlesztés már me"ke-z- mos- és Diesel-mozdonyok 
dődött és elsősorban a Szov- gyártási ütemének fokozását. 1 jetunióban szerzett top?�•t'31a- !gy megnyílik a vasúti moz
tok alapján kívánjuk folytat- donypark korszerűsítésének le-

' ni - a lehető lett<tv:n-;abh letősége, tehát ennek során a KI � . . k ütemben - a különböző mé- fo1·galom gazdaS/Ígosabb, gyor- • ,:,e_ 
retű villás etm!Iótargoncák és sabb és üzembiztosabb lebo-

László, Rákos f.llomás tornyos viiltóke.zelö)e példásan 
látjil •J szolqálafát ezen • fonto� 6rhelyen. 

• , .- , .•  (Kovács Géza telv,) 

Az Utasellátó V. V. dolgozói gyedére. Az osztály,·ezztők va
a ha1-madik negyedévben jó !amennyi műhelyrészhen nem
munkájuk eredményeként el- csak azt ismertet!ék, hogy 
nyerték az élüzem címet. Ez a me.-.nyi a :,· (ihely:-ész elvégzen
,;iker arra ind:totta őket, hogy dő munkája_ hanem a munka
még nagyobb szorgalommal. padokig felbontva pontosan 
lelkesedéssel és szaktudással órára kiszámítva azt is meg
lássák el munkájukat. biztosít- mondották. hog.v mi lyen átlag
sák a1 utazás jobb feltételei- teljesítményt kell elérniök a 
nek rájukeső részét. az utazó- doLgozókna!< a'1h07. J,o�v tervü
közönsél( étellel. itallal való ket teljesítsék. A dolgozók 
�"átá�át. A 9-es számú étszol- bczzá,zó·és,:iikbar felsorolták, 
�-i · ,ti elosztó például. amely- mik azok a hiányosságok. amik 
nck f.ela�ata � Keleti-pályaud-

, 

a�ad?l�ozzák őket 1:1u�kájuk 
varró! kimdulo vonatok utasa,- vcgze0eben. fgy fPlkcszulve a 
nak ellátása, olyan jól dolgo- Vasanvaghn,ón:íl biz�kodás
zott hogy éves tervét a vál- sal néznek az újesztendő elé. 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

�kihi IÉ IL IE l A vezetőségválasztás sikeréért dolgoznak ---------
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______ ) 
A NAGY SZOLNOKI PÁ

�YAUDVARON kis pártcso
port Polón11i Mihá.Z11 elvtársé. 
Tizenkét kommunista a tagja, 
s a tizel'llkét elvtárs má&-más 
munkaterületen dolgozik. Van 
közöttűk kocsirendező, szám
adáskezelő, kocsifelíró. váltó
kezelő, sarus. Nem könnyü fel
adat együtt tartani a csoportot, 
elérni, hogy a szerteszét dol
gozó elvtársak mindegyi-ke a 
maga munkahelyén tetteivel 
mutasson példát és okos szóval 
erre nevelje kartársait is. Nem 
könnyű feladat, de nem is 
!TI,�oldhatatlan. 

Pol.ón11i elvtárs kiSebb cso
port-Okban beszélgetett az elv
társakkal. Elment például a 
gurítóná! dolgozó sarusokhoz és 
amikor egy kis szünet akadt, 
i;isszehívta a kommunistákat. 

- A mi fekzdatufik - mon
dotta - nemcsak annyi, hogy 
magunk készüI;ünk a uezető
ségválasztásra, hanem az is, 
li0!1t1 velünk együtt mindenki 
,észt VeflWln a pártvezetőség
választás ewkészítésében. 
Használjátok fel az iVyen 11u
;ítási szünetek-et, beszéluesse
tek mindenkivel, tudjátok meg 
, dolgozók véleményét. Választ 
lcell adni az elvtársak problé
máira, meg keLl magyarázni a 
párt politikáját, el !kell oszlat
tii a helutelen nézeteket. 

A PÁRTBIZALMI még sok 
mindenről beszélt a vezetőség
választással kal)CSolatban. 
Megmagyarázta, hogy a válasz
tás a dernokratikUs centraliz
mus alapján történik. előbb az 
alsóbb szerveket választjá,k 
meg, majd pedig a küldöttek a 
felsőbb pártszervek vezetöit. 
Elmondta, ho,,ay a szervezeti 
szabáiyzat é,:telmében minden 
párttag választó és választha-
tó. ' 

A kommunisták;kaJ folytatott 
megbeszélés eredményessége 
abban is kifejezésre jutott, 
hogy együtt a pártonkívüliek
kel a vezetőségválasztá6 tisz
teletére felajánlották: a kocsi
kifutási és az e!egytovábbítási 
terv felajánlását egy százalék
kal túl teljesítik. 

Ez a r�tönzött pártcsoport
értekezlet fellendítette az agi
tációt is. 

Baranyi elvtárs sarus csapat
vezető - a pártcsoport egyik 
legjobb agitátora - munka
szünetben az apjáról beszélt. 

- Hetvenhat éves az apán1. 
Egyik este beszélgetés közben 
elmondtam neki, hogy mennyi 
nehéZl>éggel kel! küszködnünk 
nap mint nap. milyen nehéz 
feladat az őszi forgalom siker
revitele. 

APÁM LEINTETT. Gondolj 
aITa, fiam - mondotta -, ho
gyan éltünk mi azelőtt. Sok
swr se munkánk nan volt, se 
kenyerünk. És ·:,a dolgoztunk, 
egynapi kubikért 80 fillér volt 
a bér. A kirakatok teli voltak 
áruval, volt minden, a.mit a 
szem-száj meglkívánt. De nem 
a. mi számunkra. Sokszor még 
a főzéshez szükszges zsírt sem 
tudtul, megvenni. Pedig, emlé
kezhetsz rá, az édesanyád is 
dolgozott. És mégis éhezett a 
család. S te?! Egymagad tartod 
el négyőnket! Hogy néha nem 
jut mindenre? Ez igaz, de biz
tos állásod van, s amit ma nem 
tudunk megvenni, meg tudjuk 
holnap. 

Sokan kapcsol?dtak ahhoz. 
amit Baranyi elvtárs mondott. 
Mindenki tudott hasonló pél
dákat a maga vagy családja 

életéből. S a múltról beszélve I gös tennivalóra is felhívta a 
könnyebb volt megérteni, hogy pártbizalmi figyelmét. Rehák most sem mehet minden zök- István elvtárs az utóbbi időben kenómentesen. Előfordulhatnak visszahúzódott, gyakran elégenehézségelk, tehet kisebb zavar detlen. Oka, hogy nemrégiben 
a. közellátásban, de az élet leváltották a sarus csapat ve
mégis csak jobb, szebb mint zetéséről és úgy irondolja: ez volt réaen. jogtalanul, igazságtalanul tör-

.. ., , , 

A NAGY B ARAT S A G  UTJ A  

A dolgozók szinte maguk tént. Polónyi elvtárs most meg
vonták le a beszélgetés vé�2n vizsgálja az ügyet s igyekszik 
a következtetést: az élet olyan, kideríteni az igazságot. Joó 
amilyenné tesszük. Ha jól dol- Imre és Bodnár László elma
gozunk, jobban élünk. S hogy radt a tagdíjjal, mert a múlt jól menjen a munka. ahhoz hónapban nem volt elég a béerős pártszervezet is kell. Mert Jyeg. Most gond06kodnak arról a párt nélkül nincs elóre:,ala- hogy f:Ürgfüen megkapja a két dás, . a p�rt vezeti a szebb hol- elvtárs a pártbé!yeget. n1<pert vivott harcot. 

Volt aki felvetette, hogy a 
párt.szervezetnek nincs kellő 
tekintélye a szakvezetők előtt.  
Gyakran nem jelennek meg a 
szakmai vezetők a taggyűlése
ken, pártrendezvényeken, elő
fordul, hogy a jutalm{Zzások
nál sem veszik figyelembe a 
pártszervezet ;ai:aslatait. Fon
tos, hogy a pártcsoport erre 
is felhívja az alapszervezet és 
a pártbizot�ág figyelmét. 

Igy neveziJk a transznwngó
Uai w.sútvonalat, amely !köz
vetlenül ősSze'köti a. Szovjet
uniót a Kínai Népleöztársaság
gal. A Mongólián :keresztül ve
zető új vasútvonal, amely !kö
zel 1100 !kilométer - a Szo-v
jetunió és a Mongol Népköz
társaság határál!omásán, Nauskinál tkezdődrk. Az első vonat 
már 1949.ben megéi'kezett 
Ulan-Batorba, a mongol fővá
rosba. Ezután lköveVkezett a 
mun'ka másodtk része: Ulan
Barort össze !kellett >kötni Pe
Qcingge l. 

A szovjet vasutasokra hárult 
az a feladat, hogy a mongol 
főváros és Dza.min-Ude Jeözti 
7 00 !ki lom éteres vona lsza,kaszt 
megépítsék. Kínai vasútépítők 
készítették el azt a 388 !kilométeres vasútvonalat, a.mely 
Csinin-á1!omást J erlannal ösz
sze'kötötte. A transzmongóliai 
von,az befejező munkálatait 
most végzik, s ezzel a Moszk
VlL-Pe!l<ing Jeözti út több mint 
ezer tkilométerrel megrövidül. 

hegyszoroson és maga.s li,egy
gerincen vezetett �resztü1, 
úgy hogy tíz- meg tfzezer !köb
méter sziklás földet lk,ellett 
megm,ozgatni. A 7,egnehezebb 
,-ész mégis a G-Obi-sivatagot 

Az e'Lh.a.gyott mongol sztyep-' 
pé.ken i.iasbei<>n épületelemeket 
gyártó üzeme'k nőttek !ki ci földből. A hida!kat, áteresze
lket és egyéb Létesitrnénye.k.et lki7-árólag előregyártott ele-

Megbeszélték a pártcsoport 
tagjai azt is a dolgozókkal. 
hogy kit javasolnak az új ve
zetőségbe. Mikulás elvtársnő 
nevét többen is emlegették. ő 
eddiir szakszervezet i  bizalmi 
volt. és munkájával megnyerte 
a dolgozók bizalmát. Kiállt a 
dolgozók érdekében, sziL-én vi
selte mindenki gondját-baját. 
0 intézte el Juhász és Kádár 
elvtárs rendkívüli segélykérel
mét és DeálJc elvtárs aratási 
szabadságát. Ugyanakkor bát
ran szembeszállt a hibás néze
tekkel, megvédte a párt iga
zát. 

Sok a munka Polónyi elvtárs 
pártcsoportjában, jut belőle 
mindenkinek. De szívesen csi
nálják az elvtársak, mert tud
ják, hogy núnden tettükkel a 
párt vezetáségválasztás sikerén 
dolgoznak. 

A vasútépítök számtalan ne
hézséggel talált<llk s.zembe ma
gukat. Az Ulan-Batorból 7ci
indul.ó vonal első sZaJkasza 

llaqy scq,ts;;qet nyllJt a korszerű szovjet technika. 

A PÁRTCSOPORTTAL foly
tatott megbeszélés számos sür-

Befejeződött 
a vasutasok első háromhónapos pártiskolája 

lceresztiil szelő négykilomkte
res vonal volt. Ezen a h�lyen 
a legnagyobb télben raktá!k le 
a síneket, de sem az erős észa!knyuga.ti szelek, sem a fagyok és homdkvihareik nem 
sza!kítattá.k félbe a mun:kát 
egy napra sem. 

Nagy segítséget nyújtott eh
hez a modern szovjet techni
ka. Száz meg száz ekszkavátor, 
terelőtemezes gép, földgyalu 
és más útépítő gép termelt.e lki 
a f öldct, tisztitotta meg az út
uonata t, építette a töltést. Több 
mint 12 millió 'köbméter föld-

A vasút legnehezebb idó.sza- 1 pillantást tegyünk az eltelt 
kában, az őszi forgalom kezde- három hónapra. A tanfolyam
Mn kezdte meg munkáját a nak az volt a. feladata, hogy 
vasút politikai főosztály első az elméleti kérdésen túl gya
háromhónapos párttitkár-kép- korlati segf.ts,éget nyújtson a 

ző tanfolyama. A munka dan- pártépítés feladataihoz, a párt
dárjánál hagyták ott az elv- határozatolG végrehajtásához. 
társak szolgálati helyüket. A tanfolyatm alatt az elv
hogy három hónapi tanulással társak joblnn megismerték a 
magasabb képzettséget, na- szocializmus gazdasági alap
gyobb jártasságot nyerjenek a törvényeit, ann,ak össufüggé
pártmunka elméleti és gya-

, 
seit a. mindennapi munkával, 

korlati kérdéseiben. ldhatását az életszínvo-n,a.l ala-
Az iskola most véget ért. k.ulására. Az elvtársak szor

Itt illnek a hallgatók a Ta- galmas tanulása, tudásvágya 
más utcai iskola előadótermé- eredményeként elmondhatjuk, 
bal, a záróünnepélyen. Szá- hogy a tanfolya,m betöltötJe 
motadnak arról. hogy az el- feladatát. 
telt három hónap alatt ho- A továbbiakban részletezte 
gyan dolgoztak, mélt� vol- a tanfolyam munkájának tak-e a b1zaloffi;a, az al�ozat- eredményességét, majd Bogyó 
ra, amelyet a part, a vasut ho- Géza elvtál'S szólt az iskola zott azért, hogy tovább erő- hallaatóihoz. södjenek az itt tan.ult hallga- _.:.

"' 

Egy negyedeszteTldő telt tókkal a vasutas párts:z�rve_Z<;: el azóta, hogy az elvtársak tek, amelyek vezeto1, 1ranyit01 k 't 'k t lá.s-ukat · _ 
a nehéz vasúti munkának. me� eza e anu . az is 

A jelenlevő funkcionáriu- kolan .. Az �Helt . ha.rom �ónap 
sok nem töltötték tétlenül az �m volt k;/mnyu, . �e a fara.do-
időt, távol az állomások. mű- za!,e,:edn;ennuel  3art, mert el: 
helyek zajától tanulásukkal is �a;atitották azokat a.z alaP_v_et_o 
a párt politikájáért, a vasúti ismereteket, amelyek -�zu!-se
feladatok még sikeresebb vég- gesek ahhoz, ho!JJ! a '?1-'oben 
zéséért dolgoztak. mag�s�bb'.a. e7n";lJek parts24;r-

Tóth Ferencné elvtársnő, az veze,e_i:nel a. partmunka szin
iskola vezetője nvitja meg a vonala · 
záróünnepélyt. K·örülötte az Ezután Bogyó elvtárs az 
elnökségben helyet foglalna� eltelt háro� hón1;p �em�
a vasút vezetői közül Bogyo nyekben bővelkedo lcul- es 
Géza elvtá1,s a vasűt pc1litii<ai belpolitikai történetét ism.er-
06ztály hely�ttes vezetője. l\'é- tette, utána részlet;5€n fo;-
1neth József elvtárs vezérigaz- lalkozot.t a hallgatok munka
gató helyettes., Czinima János jával, akik közül többet meg-

dicsért - Petrák l\I'há.lyt, 
S:::a.Lai Józsefet, Szilágyi Erzsé
betet és másokat - akik szor
galmas !anulásukkal a jók kö
zött is a legjobbak voltak. 

- Nehéz volt az iskolán a 
tanulás. de sokkalta nehezebb 
lesz a tanultakat a gyakorlat
ban alkalmazni. Ott derül 
majd ki igazán, hogy ki rnir 
az, aki legtöbbet tanult, leg
szorgalmasabban dolgozott o 
háro-m hóna:p alatt. Bogyó elv
társ a továbbiakban a pár-t
szervezeteknél végzendö elmé
leti munkára hívta fel a fi
gyelmet, hangsúlyozta, hogy jó 
pártmunka csak ott lehet, 
ahol a pártvezetőség re.nd5ze
resen és tervszerúen foglalko
zik az elméleti kérdésekkel. 

A meqnyitott szakaszon már a 
vas.Utépítóknek szállit a vonat. 

(Uj-Klna telv.) 

- Előttünk áll a szociali�
mus építésének nagyszerű fel
adata. De megvalósítani csak 
alkkor twijuk - mondotta be
fejezésül -, ha a párts.zerve
zetek vezetésével a. vasút 
minden dolgozója egy szív
vel, egy lélekkel d-olgozik, ha a i,,a,sutasok minden szavuk
kal, minden tettükkel kiállnak a pártért. munlkát végeztek a gépe/dk.el. 

A fővonal lerakását Plato-v Ezután a legjobb hallgatókat mérnők sinralké-gépével g-yorkönyvekkel és oklevelekkel sított� meg. jutalmazták, majd Király Já- A mongot főváros és a fcínai nos elvtárs a hallgatók nevé- határ !közti 700 ,kilométeres ben mondott köszönetet mind- sza.kaszt nem egészen !két év azoknak, akik lehetővé tették, alatt enkészítettéfk. Ehhez hogy három hónapon át gond 
I 
nagy mé·rtéfkben hozzájárult nélkül tanulhattak az iskolán. az, hogy a. jöldmun'kákat 98 A záróünnepély színvonalas százalékban, a �cavicságyazást 

kultúrműsor:ral ért véget. 95 százaléfkban gépesitették. 
elvtárs, a politikai főosztály ------------0-<::>------------
agit.-prop. osztályának meg
bízott vezetője, Benkovits De
zső elvtárs, a budapesti poli
tikai osztály vezetője, Feleld 
Pál elvtárs, a 5zakszervezet 
titkára. 

- Most. amikor a tanfo
l11am végéhez értünk - kEzdi 
beszédét Tóth elvtármö 
szUkséges, hogy rövid vissza-

t'onatokat ! 

Jegyzetek eg_y propagandista-konferenciáról 
Az abaújkéri, egykori ura- t·asolt irodalmat csak kevesen I Szólni kell a konferencia sági kastély környéke ismét tanulmányozták és jegyzetel- előkészítéséről is. A propahangos, az érkező vonatok ték ki teljes egészében. Szinte gandisták szemináriumainak csoportosan hozzák a propa- természetes, hogy az előbb vezetői jól felkészültek, részgandista-konferenciára érke- említett rendszeresen hozzá- letes ,itavázlatuk volt, a sze

zőket. A miskolci MAV igaz- szólók azokból az elvtársakból mináriumokat erősen kézben
gatósághoz tartozó pártszerve- kerültek ki, akik szorgalma- tartották. Az eihangzott elő
zetek DISZ Petőfi-iskoláinak san tanulmányozták és jegyze- adások, bár az előadók alanos propagandistái gyűltek ismét telték az anyagot, míg a többi felkészüiéséről, az anyagban 
össze, hogy számot adjanak az hozzászólók csak rulinjukra, w.ló erős elmélyedéséről tet
elmúlt két hónapban végzett korábbi ismereteikre támasz- tek bizonyságot_ 'kissé szinte
munkájukról és a következő kodva tették meg jól, vagy ke- lenek voltak. Jó oldaluk volt 
két hónapra való felkészülé- vésbé jól észrevételeiket. viszont az, hogy a vasút spe-
sükröl. A konferencia folyamán ciális területére konkretizálva 

A kétnapos konferencia megmutatkozott, hogy a DISZ vil�ít?tták . meg, például a 
munkájából - mint azt a po- Petőfi-iskolák egyes vezetói- s��)ahsta 1paros1tás perspek
litikai osztály megbízottja is nek a felkészülése nemcsak a hva,t. 
megállapította zárszavában - konferencián volt hiányos, ha- Nagyon helyes volt. hogy az tanulságként a következőket nem a gyakorlati propagan- esti órákban a konferencia lehet levonni:  bár a szeminá- dista munkájukban is akad- résztvevőinek szórakoztatásáriumok élénkek voltak és nem nak zökkenők és javítanivalók. ,·ól filmvetítéssel gondo.lkodegy esetben a hozzászólásokat A�ikor az eddig végzett mun- tak, de még jobb lett volna, is korlátozni kellett, azok kaJukról kellett a propagan- ha a konferencia témakörémégís a hallgatók összességé- distáknak beszámolniok, csak hez illő filmet mutattak volnek nem kielégítő felkészült- négy elvtárs jelentkezett hoz- na be, amit a másnapi szemiségét tükrözték. Az egyes kér- zászólásra. Alig hihető, hogy náriumokon az anyaggal egydések megvitatásánál a hozzá- a jelenlevő többi ötven pro- bekapcsolva meg is lehetett szólók zömében azonos elvtár- pagandista által vezetett sze- vo1na vitatni. A konferencia sak voltak és ugyanakkor nem miná�iumon ne adódna ol11an rendkívül tanulságos volt egy olyan hallgató is akadt, P;oble�a, amelynek megv�ta- mind a hallgatók, mind a veaki a kétnapos konferencia tasa ep�_n a . propagand,_sta zetök számára, elősegítette a tartama alatt egyszer sem je- konferencian valt volna szuk- DISZ Petőfi iskolák színvona-lentkezett hozzászólásra. ségessé. Kitűnt az is, hogy a lának emelését. Nem volt kielégítő a hallga- propagandisták közül nagyon 

(Uj-Klna !elv.) 

me'kből építetté<k. Nagy nehéz• ségek volta!k a. uízellátá.ssal. A 
vasútvonalat csak U1.an-Bator 
közelében !keresztezi egy folyó. 
Ezen túl sehot nincsen se tó, 
de 1nég egy !kis pataik sem. 
Kuta1cat ,kellett fúrni, néha 200 
méter mélységre. Az állomá
sdk !közelében nem aikadtak 
mindig vízre, úgyh-Ogy több 
mint 15 IJ..."ilométer távolságról 
•kellett odavezetni. Nagy ütem,
ben épültek, a vízvezeú'kek, 
szivattyúá.llom.ásotk, átemeló
telepe.k. 

Jelen1.eg az útvonal mentén 
mindenütt befejezést..ez köze
ledi1k a. pályaudvaro:k, fűtő• 
háza:k, áramfejlesztő telepek, 
vízellátó lközpontdk, ULkásak és 
kulturális intézménye'k építése. 
A pályaudvardlcat a szovjet 
építészek tervei alapján köz
ponti fűtéssel, vízvezeté.klke, 
és csatornázással eg-yüitt épí
tik. A belső diszítés mongol 
nemzeti stílusban történlk. 

A munlkás- és teherszállító 
vonatok már közl.e!kednek 
Ulan-Bator és Dzamin-Ud.e 
iközött, építőanyagot és mun
'kás01kat visznek. Régen a meg
rakott teve'karaván a !kínai 
határtól a mongol fővó:rosba 
fél hónapon lk.eresztüi tette 
meg az utat a. Góbi-sivata{lon 
át. A vonat most egy nap alatt 
megy végig. Már foly·na!k a. 

tárg-yalásdk, amelyl!'k szabá
lyozzáJc a három országon át 

rövidesen meginduló vasúti 
forgalmat. 

lgységes szervezetet alapítottak 
a brazil vasutasok 

Brazília vasutasai nemrégen 
tartották IV. országos kong
resszusukat. A kongresszus va
lamennyi vasút do!J:(ozóinak 
egysége és barátsága jegyében 
zajlott le. A Campinas váro
sában lefolyt kon�esszuson 
beszámoltak a küldöttek a vas
utasok kizsákmányolásáról. El
mondották, hogy 1950-től 
1954-i.g 30 millió cruzeiróval 
nőtt a Sao Pauló-i vasúttársa
ság profitja, ugyanakkor ál
landó létszámcsökkentéseket 
hajtanak végire. Az ország 
északi vidékein a forgalmi 
szakszolgálatnál dolgozók igen 
gyakran 40 órás szolgálatot 
végeznek anélkül. hogy a meg
felelő pihenőidőt biztosítanák 
számukra. 

A küldöttek egyöntetűen ál
lapították meg, hogy ebben a 
helyzetben rendkívül fontos, 
hogy megerősítsék szervezeti 
egységüket a hallatlanul rossz 
munkafeltételek megjavítá
sáért. a magasabb bérekért 
folyó harcban. A kongreS6ZUS 
végülis kimondta a Brazil va
sutasok Országos Szövetség� 

Kovács István, dombóvári q6zfiités lakatos Jó munkával biztosítja 
a vonatok el6fllté5ét. 

tók jegyzetkészítése sem. A már kevesen alkalmazzák oktatá. Benedek Mildós 
jó előre kiado• felkészülési j suk során a szemléltető mód- propagandista, 
tervben elöírt kötelező és ja- szereket, Miskolc-Gömöri pályaudvar 

nek megalakítását, majd meg
választva az úi vezetőséget, 
fontos határozatokat hozott. (Kovács Géza felv.) 
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An.iröi Pé�s állom.ás 
üzem.viteli jelentései beszélnek ... 

1 Lenin ügyének nagy folytatója 

Néhány órára tavasziasra 
fordult az idő Pécsett. A Me
csek oldala csak úgy sz;oo-á
zik a napfényben, de ha egy 
pillantást vetü'l'llk az á.llomás
l'a, mindjárt 1átjuk, hogy a 
természet csal&a játékot úz; 
az őszi forgalom nem hagyja 
befolyásolni magát az idöjá· 
rástóL 

- Az idei /íszi forgalom 'S<Jik
kel erősebb, mint a tavalyi 
volt - mindjárt ezekkel a sza
vakkal fogad Gerecs Iswán 
elvtárs, állomásfőnök, majd 
így folytatja :  - Különösen 
érezhető, hogy kevesebb a ko
csink s az elegybefutás is 
egyenetlen. Például az arány 
olyan, hogy 20 órától 24 óráig 
öt-hat érkező tehervcmatunk 
van, az előw 12 órában pedig 
alig kapu'llk elegyet. Az ál'lo
más dolgozóinak bizony kemé
nyen !kellett !küzdeniök azért, 
hogy valóraváltsák ígéretüket. 
határidő előtt befejezzék évi 
tervülret. 

A munka jó áttekinbésére és 
ellenőrzésére az állomás dol
gozói érdekes és hasznos újí
tást vezettek be: a napi vzem
viteli jelentést. A jelentés pon
tosan feltüntet minden ada· 
tot, olyan mint egy éles rönt
genfelvétel: megmutatja a 
szakértő szemnek, hol fészkel 
a betegség csírája, akár gép
revárásról, vonatvárásról, jel
zőnél való feltartóztatásról, a 
menetrend be nem tartásáról, a 
!kocsikifutási terv alacsony tel
jesítéséről, va.c,y a rakodás el
húzódásá't'ól van szó. A kimu
tatást minden nap három pél
dá,nyban készítik el, a párt· 
'Szervezet, az üzemi bizottság 
és a szakvezetés rés.7.ére. 

A koesikifntasi ierv 
mindennapi 
teljesÍiésééri 

Az összegyújtött jelentése
ket lapozgatva felt.únik:, hogy 
a menetrendszerinti közleke
dés nagyon érzékeny oldai1a az 
állomásnak. A Budapest felől 
érkező vonatok késése miatt 
novemberben nem kevesebb, 
ro)nt 200, helyből induló sze
mélyvonat késett. Ugyancsak 
arról is tanúskodik :!'L összesí
tett kimutatás, hogy ahg van 
olyan éjszaka, amikor négy-öt 
tehervonat ne várna gépre. A 
géprevárások, valamint a tar
talékgépek karbantartásának 
elhanyagolása, a gyakori 
üzemzavar miatt az állomás 
dolgozói keserűen gondolnak a 
fűt,öház.ra, viszont. a fűtőház 
sem mairad adós a paina.sszal, 
ha a vonatravárások kerülnek 
szóba, 

Azt is híven tülm'ö7.ik a je
rentések, hogy az állomás dol
gozói kemény és eredményes 
harcot vívnak az egyenetlen 
elegybefutás ellenére vagy ép
pen emiatt - a kocsikifutási 
terv mindennapos teljesítésé
ért. A terv teljesítése rendsze
rint 100 szá2alék körül mozog, 
vagyis a kiadott kocsik száma 
többnyire egyezik az érkezett 
kocsikéval. Az állomás dolgo
zói azt az elvet vallják, hogy 
a leadott loocsi,knak ők a gaz
dái mind,a,ddi{l, amig azok eL 

,iem hagfljá,k az áll'omá.,t. A j.ó 
gazda gondooságával igyekez• 
nek tehát minél gyocsabban 
beá:llítaini és lkihúwi a kocsi
kat. Pedig ez a munka :reg. 
többször nem megy olyan sí
mán, mint ahogyan leírtuk. Az 
állomásnak = egy olyan 
csonka iparvágá:nya van, ame
lyen több vállalat :i& rakodik, 
s ez nagyon megnehezíti a 
mozgást. 

Erkezestől 
- indulásig 

állomás egyébként 98 száza- tanúskodnak. Ugyanakkor ez: 
lékra teljesítette kocsikifulási az ismétlődő jelenség arra :isf 
tervét. Akad azonbanszépség- figyelmeztet, hogy a komplex-: k 
hibája .is a kifutási te't'V telje- brigádnak még sokat kell ten-: 
sítésének, ami nem abból a nie a szombati és vasárnapi: '' 
körülményből adódik, hogy rakodások fokozásáért. Altalá-: i:\ 
nem mindig érkezik a tet"V'ben ban a kocsikifutási teljesít* : ?.::: 

előírt mennyiségű kocsi. Vagy- mény szinte összesítve tülrrözi: , 
is a hiány'ooságokat erunél a a többi tervtényező teljesítését: 
tényezőnél - ellentétben a is, hiszen a legszorosabb ösz·: többivel - nem annyira az szefüggésben áll a fajlagos ko-: 
alacsony, mint inkább a ma- csimozgatási és a kocsitartóz- : 
gas százalékok mutatják meg. kodási egységidö teljesítésé-: 
Például ha a teljesítés 109 vel. : 
szá:Zalék, mint november 30-án Pécs állomás dolgozói ennek:. volt, akkor nyilvánvaló, hogy 
elo-zo- napro' l  ke'sett kocsiJ'a ma· alapján felismerték, hog-y a; 

Végig kísértÜk néhány kocsi kocsikifutási terv hiánytalan: 
útját az érkezéstől az eltávo- radt az állomásnalc. teljesítéséért folytatott küzde-: 
zásig. December 5-én példlául A kocsikifulás:i terv egye- lem egyet jelent az élüzem-: 
a 153 284-€5 számú kocsi 6 netlenségét tükrözik a iszom- szint eléréséért, az őszi forga• : 
órakor érkezett Baircsiról és 18 bati és vasárnapi üzemviteli lom még hátralevő nehéz idő-: 
órakor már rakottan elindult jelentések. amelyek csaiknem szakának sikeréért vívott küz-: 

0om=� ;;;:: ;� Rh:;���=S O N  1 
A met.se.ő &Zél elől a vonat

raváró utaisok behúzódtak a 
váróterembe. Pllísvörő&vár ál
lomás perronja elhagyatott
nak. !kihaltnak túnLk., sötét kö
pönyeget terített az est a vá
gányokra. A felvételi épülettől 
jobb!'a, egy vizszállító tartány
kocs.i rossz csapján ker=iül 
spriccel a víz, balra, egybeol
vadva a sötétséggel üres s:re
neskocsi áll. A nyitvaha,gyott 
vagonajtók arról árulkodnak, 
hogy kirakás után a kocsit 
nem takarították ki és a iko
csiajtókat nem tették helyül.
re. A szén december 8-án a 14. 
ó!'ában érkezett, s a 17. órában 
már kirakták. De Rózsat-xi©Vi 
Ferenc raktámok még a 21. 
órában sem vette vilSsza a 
kocsit. Jó volna tudni miért? !  

0 6ra helyett 
S órakor 

Az állomá.s,fónök irodájában 
lapozgatunJc az okiná.nyok kö
zött. Kiderül, hogy a Pest-me
gyei Mészipari Vállalat részé
re a szükséges, üreskocsika t 
az „allomás· rendszeresen csak 
az 5. órában bocs4tja rendel
kezésre, holott a kocsik már 
előző este a helyszínen állnak 
és O órakor átadhatók. A vál
lalat így jogtalanul koesiál
láspénz fizetési engedményben 
részesül és - természetesen 
- nem is törekszik az éjsza
kai rakodás megszeirvezésére. 

Utazzunk tovább, vajon mi
lyen más állomáson az éjsza
ka? Dorogon moz,galmas, lük
tető, minbha csak nappal vol
na. A brikettgyár ,-a,kodóvágá
nyán gyorsan telnek a. kocstk 
gőzölgő „tojás"-súnnel, de ra
kodik a. bánya- é& a fatelep 
is. A "rakva-rakott-mozga
lom" éjjel sem veszít lendü
letéből. Időnkint előfordul 
ugyan zökkenő a ki.rakásnál, 
december 5-<?n például késle
kedett a brikettgyár, de 
igen helyesen - a rak,tárnok 
azon111al inté21kedett: &za.bad-na-

pc,11 vasutasokból a.laku� bri
gád. öt kocsinál elvégezte a 
kénys,u,r,k;i;ra.ká.st. 

Az őszi fol'galomban nincs 
helye a késlekedésnek, határo
zottan, gyorsan kell intézked
ni, hogy minél lö)?b legyen az 
üreskocsi. Dorogon ennek szel
lemében dolgozik a kereske
delmi szolgálat, hibától azon
ban mégsem mentes munJ,á
juk. December 8-án például 
még a 22. órában kibuzatlanul 
álltak a rakodóvágányon az 
awap 8., 1 1 .  és 14. órában ki
ürült. fertőtlenítést igénylő, 
kocsik. A raktárnok, Szabó 
János, kimutathatóan nem 
szor,galmazta a kocsik kihúziá
sát. Meg kell jegyezni, hogy a 
sürgetőkönyv az íróasztal mé
lyéből került nagynehezen elő 
és benne az utolsó sürgetés 
dátuma éppen egy hetes volt. 

Jobb egyUHmúködést 

szállítási osztályának vezetőié-e 
hez fordult, aki beleegyezett a: 
kényszerkirakás megkezdére-: 
be. Két órán belül a Győri Ra-: 
kodási Főnökségtől megérke-: 
zett a kirakó brigád. Az üzem: 
diszpécsere azonban nem en-E 
gedte a dolgozókat munkához: 
látni és azok kétórás hiába-: 
való ácsorgás után dolgukvé- : 
gezetlen tértek vissZa szolgá-: 
lati helyükre. i 

Ez a történet -, amely mári 76 esztendőool ezelőtt, 1879. december 21-én született nem el65;zör fordult elő -;- 3:·-: Joszif Visszárionovics Sztálin, akiről Barbusse így írt: ,.Vnnepé
ra vet fenyt, hogy a vasut es: lyes felada·t felidézni ennek az embernek az alakját, a/ki új vi
a gyár közötti együttműködés: !ág,·észt épít, a harcos politikusét, akinek személye világokat 
nincs teljesen rendben. nem-: és 1wrszakokat tükröz. Ha életútját követjük, a történelembe 
igen tartják be a komplexki-: lépünk, szűz őserdőbe vágott, új ösvényeken taposunk, az em
gád szerződést. A helyi párt-: beriség nagy könyvének még kiadatlan fejezeteiben !apo
szervezet segítségével szoro-: zunk:' 
sabbra lehetne fűzni a kapcso-: Sztálin a történelem kimagasló alakja volt, akinelk na(llf
latokat, meg lehetne akadá-: sága. abban állt, hogy tudományos módszerrel - a marxiznius-
lyozni az ilyen esetek ismét-: leninizmus segítségével - előre látta a történelem útját, fej� 
lődését. A vasút kocsihiánnyal: leményeit s a társadalmi feflődés törvényei tudományos f�l
küzd a kirakás késleltetése: fedéséru:Jk segítségével küzdött k-ortársaiva! együtt a holna.pert1 
ma, holnap talán éppen a: A történelem alkotója. a nép; a marxizmus-leninizmus taní
timföldgyár bauxit-ellátását: tott meg benniinket erre az igazságra:, megmutatva. ugyanakkor 

Az é;,,7�ka nem i·e1e.nt _pihe- nehez,ífüeti meg. : azt is, hogy a történelem formálásában milyen sze·repük van a 

,- : kimagasló vezetökne'k. Sztálin neve egybefonódott a kommu ... nést Almásfüzitőn sem, pedig * : nizmus győzelmének századában Marx, Engels, Lenin nevével. az állomás csöndes., a raktári December S-ról 9-re virra-5 Az ő lobogójuk a:latt Jia!.adt és vezette a szovjet népet győze, 
vágányok üresen állnak. Azon- dó éjjelen három állomáson! . zemrő! győz�lemre. . , .. , . , , , , ban a távolabbi timföldgyár- jártunk, gyűjtöttünk tapaszta-: Mar3: es F;ngels vi_láfltortene!m• . tamtás�t a _t�d�ny�s 
ban zsong az élet. A timföld- latokat a kereskedelmi szol-: k?m;-mmzmu51:o�, �lemzeset a kapitaZ_iz,mus szuletese7:ol,_ élet!• 
gyár éjjel-illappal dolgozik, a 

gálat éjszakai munkájáról. Ha: r�l _es pu�ztulasarol, hal_hata!lan ta.nitasai_t a pro_l�ta7:di_ktatu• 
bauxittal rakott kocsikat a .. f 1 l 'uk 1-'t tt k t : rarol Lenin a'lkalmazta es fe3lesztette tovabb az uJ tortenelmi 
buktatón és villanymarkolók- osszE; og � l . a a O . a a •: kö,·ii lményekre és teremtette meg az imperializmus és a prCH 
kal ürítik. Ma nem dolgozott megallapiíbatJu_k, hogy

. 
Jan.1lt5 letárforradalmak koránaik marxizmusá.t. A Na.gy Októberi Szo◄ 

a markoló (rruís munkára osz- a munka, határozottaobak az5 cia.lista forradalom győzelmével Lenin a marxizmus tanításai 
tották be kezelőit) és ez azon-- intézkedések, bátrabban al-: alapján kidolgozta. a szocialista társadalom felépítésének ter◄ 
nal éreztette hatását. 69 kocsi kalmaz.zák a kényszerkiraká-: vezetét. Sztálin, Lenin művének folytatója, hti és méltó tanít• 
érkezett a gy,ári vágányra, de sokat, mint régebben, de i ványa foly�atta. e �alha.tatla.n _ügye�. s fejlesztette_ tová.b� _a 
ebből 50 kocsi egyszerre jött ugy kk lőf d 1 , el-: marxi-lenini tanítasokat. A part Kozponh Bizottsaga: Sztalin 

, . züJ 40 , �na, or_ e or u �eg . : vezetésével megvédte Len,in eszméit a t1·ockista.-zinovjevista: a 12· orában és kó e ko- nezes_ es kenyelrJ:eskedes . !IS: : árulók, burzsoá nacion.alisták, jobboldali kapitulánsok ellen és csi délután 5 órakor még ra- Ha srkerrel akarJu!k befeiezm5 tovább vitt.e Lenin zászlaját Lenin ügyét a dolgozók mi!liói1U.1!k kottan állt. az ószi foiigalmat, márpedi.g mi: iövendőjéért, a kommuniz,.,;,us végleges győzelméért. 
A raktárnok sürgette a ko- azt akarjuk, akkor munkánk- : A lenini tanítások a:la.pján Sztálin vezetésével valósult meg 

csikat és amikor látta, hogy a ból teljesen száműzni kell a: a hatalnuis szocialista ipar, & nagyszerű kollektív mezőgazda, 
kirakás mégsem megy, a gyár hibáka� : ság, erősödött meg az egységes szovjet állam, a szikla.szilárd 

--------------
: 117oletárdiktatúra.. A Nagy Honvédő Háború világtörténelmi 
; győzelme bebizonyította a szovjet társa.da.Imi és államrend le� 

11 1 ,  d k 1956 b 
: győzhetetlenségét, a kommunista párt politikájá.?U.l'k bölcsessé• 

SOrSO ast ren ezne • an : gét és előrelátását, a; szovjet emberek mélységes szocialista 
, , , . .. • , . , : hazafiságát, a.mely szilárd, megingathatatlan a.lapot ad ma is Az év_ uto� 5-<>l'S{}las_'.'t� . a 

I 
A iovo evben ismet -�ggyel: a: Szovjetunió lenini, a népek békés együttműködésére irányuió H��dik Bekekolcson otod_,k SZf1�rod1k az államkolcso1;-5 politikájának. 

huzásat december 30-án del- huzasok száma. Január és Ju-: . . .. .. é S . t „ K • t p ·  t ·  z után tartják Székesfehérvárott. lius kivételével, minden hó-: A (_enini ?roks g, !- Z?";Je umo �1_11-munis a a� Ja, me Y· 

Kép a Szovjetunióból 

Az egynapos húzáson 187 850 napban lesz sorsolás, sőt de-: nek_ �{ozp?nti f!•zo�aga e!e·� oly sokáil( dol(?ozott es , al�t,:it� 
kötvényt sorsolnak ki cembei,ben kétszer is számít-: sz:alin, _P!ldalkent. a!l a vil!;g . kommlfn!sta �s mun�pa;t1a.i 
59 613 400 forint értékű nyere- hatnak nyereményre a köt-: előtt, �z1�rda7:, _husegesen or�i . a le�•ni , ta!:itást a par!rol, -� 
ménnyel és törlesztéssel. E vé yt 1 'donosok 1956 e1s ·? proletard'.kúl.'tur_ar�l, � szocuzlista. epít�r.ol . .. A . Szov3e_tunio 

, . . , n :' aJ · .. . , 0: Kommunista PartJa koré sorakoznak a világ tobbi marxista--, so:sol� _ :1tán .már„k_etmilhard s':'_rso'._asát, , az _ őto�1� , Beke-5 leninista. pártjai, közöttük a mi népünk alkotó mwnkáját szerszazm11llo forint fole emelke- kolcson masodik huzasat feb-5 vező és vezető Magyar Dolgozók Pártja, melynek vezetésével 
dik a kölcsönjegyzőknek visz- ruár 19-én Budapestian tart-: hlrladun!k azon az úton, melyet Marx, Engels, Lenin és Sztálin 

Fenyöfallnnepséq Moszkvában, 
ban. 

szafizetett ooszeg. ják. ; mutatott. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••••nH■■& 

A tehervonatok menetrendszerinti indításáért 
A nap huszonnégy órájának 

minden percében élénken lük
tet az élet a Ferencvi.rosi
p.ályaudvaron. A Ferencvárosi
rendezőpályaudvarról naponta 
több száz vonatot indítanak 
útnak az ország minden ré
szébe. 

A vonatok nagy része me
netrend szerint indul és az�, 
1hogy milyen jól dolgoznak a 
két nagy gurító: a Keleti és 
Nyugati gurítódomb dolgozói 
- az eredmények tanúsítják. 
Novemberben 122 százalékot 
értek eJ a menetrendszerű vo-

l natindításban. Különösen jó 
. eredményt ér el a „C"-'Illúszak, 
1 melynek legjobb tagjai: Mar
i thy Zoltá,n forgalmi szolgálat-

tevő, Tóth V. Jf.nos tolatás
vezető, Puskás Sándor sarus. 
A „C"-múszak dolgozói 130 
százalékra teljesítették tervü
ket. 

Nem volt könnyú elérni ezt 
a Szaksze,-vezetel< Házá• az eredményt, mert Ferencvá-

(Fotó Agentpress !elv.) rosban a nagyarányú átépíté-

sek erősen akadályozzák a 
munkát. Az állami.s kelenföldi 
oldalán két „B"-vágány ihelyett 
három „B"-vágány van és ez 
tette 1€1hetővé, hogy megszCín
jön Ferencváros körül a vona
tok „sorbanálli.sa". A Nyu
gati-rendezőt teljesen átépí
tik: 'hat induló- és kilenc fo
gadó-vágány 'helyett tizenkét 
fogadó-vágány és nyolc induló
vágány lesz majd, ezenkívül 
a többi vágányoktól független 
gépkörülji.ró és gyári kiszol
gáló vágány is létesül. Addig 
azonban, amíg a munJrn elké
szül. csak egy lírán át gurul
hatnak a 'kocsik az induló
vágányokra. Ez a líra S-alakú 
kanyar, amely fékezi a gurí
tást. Sok kocsi megáll, mielőtt 
'.!llég az irányvt.gányra gurul
na. Ilyenkor, ha nem vigyáz
nak, könnyen előfordulhat 
kocsi-utó!érés, vagy helytelen 
irányvágányra gurulás. Mind
ez gátolja a munkát, de a dol
gozók az öszi forgalom legerő
sebb napjaiban olyan kiváló 

teljesítményt nyújtottak, amely 
legyőzte ezeket a bajokat és 
amely lehetővé tette, !hogy 
egyetlen percre se álljon be 
zavar a pályaudvar Nyugati 
gurítóján. 

Ismeretes, hogy néhány lhét 
óta a hatvani vonalon, Gödöl
lőig Kandó-mozdonyokkal bo
nyolítják le a teherforgalom 
nagy részét. Ez tette szüksé
gessé, hogy a Keleti-rendező 
két vágánya fölött kihúzzák 
a villamos-felsővezetéket. A 
Keleti-rendező villam06ítása 
nagy lendületet ad a munká
nak, mert a Kandó-mozdonyok 
most már bejárhatnak a ren
dezőp&:lyaudvar villamosított 
vágányaira. 

Nézzük a december 12-i for
galmi naplót. A naplóból kide
rül, !hogy az induló gyorsteher
vonatok túlnyomó része pon
tosan, menetrend szerint in
dult Ferencvárosból. A 4752-es 
debreceni gyorste'hervonat 47 

perccel későbben indult, mert 
a gép későn járt ki a fíítőlház
ból. A 2153/54-es számú vonat 
azért indult 1 7  perccel később, 
mert eh!hez a vonatlhoz az ele
gyet csak három más vonat 
rendezése után lehet összeállí
tani. A 958-as halasi gyors
tehervonat a Nyugati-rendező 
f.tépí,tése miatt indult késve. 

A menetrendtől való minden 
eltérés akadályozza a vasút 
munkáját. Nemcsak az áru ké
sik, hanem zavarja a mozdony 
fordáját is, de emellett a nagy 
késés a személyzet pihenőjé
nek rovására is megy. Sokat 
tehetnek a vasutasok, forgal• 
misták. von,tat.ási dolgozóik en
nek érdekében: pontos gép-
kijárással. az elegy gyors, bal• 
esetmentes rendezésével és 
éber, utasításszerinti szolgálat
tétellel küzdhetnek eredmé
nyesen a menetrend szerinti 
közlekedésért. 

B. L 
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Alaposan felkészülve akarják kezdeni az új tervével' 
- Tervismertető értekezlet az Északi Járóműjavító XVII. osztályán - � 

Tíz nap választ el ben- hogy az anyagellátásban ne le. 
nünket az új tervév megkez- gyen fennakadás? Sürgősen 
désétől. Tudjuk, hogy 1956-ban intézkedni kellene ezenkívül 
számos vasútvonalat látnak el arról, hogy a műszaki rajrok 
!korszerű jelző- és biztosítóbe- pontatlansága ne akadályozza 
rendezéssel s miután az egész munlran.kat. Előforchllt. hogy 
ország számára a mi múhe- fél műszakot dolgoztunk egy 
lyünk készíti a jelzőberende- munkadarabon, amikor kide
zéseket, iól fel kell készül- rült, hogy a műszaki rajz 
nünk az új tervévre. Felelős- rossz. A technológiai ooztály és 
ségünk. feladataink nagyságá- a Vasúttervező OV dolgozóit 
nak átérz.ése adja szán.l(ra a an-a íkérjük, hogy pontos. ,.,;e
kérdést: vajon a műszaki ve- lejtmentes" rajzokkal segítsék 
zetá;ég gondoskodott-e arról, mWllkánkat. 

vező eredmények születtek, 
azóta már két&zer nyerte el 
az Északi Járóműjavító az él
üzem címet. 

Takách l\liklós : Vasufi vontatási épületek 
Felszabadulás utáni köZ:e- különleges, az általános épf- Ma;ngel János Vasúti felvé• 

kedési sza!kkönyv-kiadá5unk tészeti megoldásoktól eltérő teli és áruforgaLmi épületek 
egyik ;gen fontos eredménye, megoldású létesítményt ki- című műve, a Vasúti Szak.
hogy sikerült megindítani és ván, amelyeknek megvalósítá- könyvtái: 11. köteteként. En
kifejleszteni a Vasúti Szak- sához az építészeti ismeretek- nek a műnek mintegy folytakönyvtár című sorozatot. E re és a vasútüzemi ismeretek- tása Takách Miki.ás most meg. 
könyvsorozatban évről évre re egyaránt szükség van. Ép- jelent könyve, amely a vasúti 
egyre több ltitúnő vasúti szak- pen ezért a Vasúti Szakkönyv- magasépítmények másik jel
könyv jelenik meg, amelyek tár egyik fontos célkitűzése, · legzetes csoportjával: a von
segítik a vasúti szalrnmberelc hogy a vasúti magasépítmé- 1 tatási épületekkel foglalkozik. 
munkáját, a műszaki fejlesz- nyek tárgykörét is feldolgoz- ! A könyv bevezető fejezete a 
tést, az üzemi technológia za. Ezzel nemcsak az épülete- vontatási épületek csoportosí
megjavítását. A sorozatban ket tervező, építő és fenntar- tását ismerteti, majd a leg
eddig 15 kötet jelent meg. A tó müszalti dolgozóknak kíván részletesebben a gőzoonta
legutóbbi ikiadvány különösen segítséget nyújtani, hanem a tás épületeit (mozdonyszínek, 
érdekes és fontoo témakön·el: vasút többi dolgozóinak is, fiókműhelyek, szénkarámok és 
a vasúti vontatási épületekkel akik egyrészt az épületek ter- szerelők, salakoló építmények, 
foglalkozik. 

1 
vezéséhez az üzemi adatokat munkagödrök, bomokoló be-

Körültekintöbb anyagellátási, 
pontosabb műszaki rajzokat 

Mint legjellemzőbbet idéz
tük Kancsár Ferenc elvtárs 
felszólalását, amelyet az Északi Járóműjavító ÜV XVII. 
osztályának tervismertető ér
tekezletén mondott. A felszó
lalások nagy részében ugyanis 
az jutott kifejezésre, hogy az 
osztály dolgozói az új tervév
ben gyorsabb, körü!te'kintöbb anya,geUátást, pontos ten-ezést 
és jó rajzokat várnalc a műszaki, vezetéstől. A jelző- és biz-
6Ítóberendezéseket gyártó osz
tály a járóműjavító egyi,k leg
újabb osztálya, 1952-berí ala
kult s dolgozóinak 85 száza
léka fiatal. Ezeket a körülmé
nyeket mérlegelve valóban 
igen fontoo. hogy az osztály a 
legmesszebbmenő segítséget 
kapja a műszaki vezetéstől, 
mert a jövő év fokozott fel
adatainak csak így tud meg
felelni, 

Melyek ezek a feladatok? A beszámoló, amelyet Virág József elvtárs, osztályvezető
helyettes tartott, részleteiben, 
a brigádokig, a munkapadokig 
felbontva ismertette az osz
tály tervét. Hiba volt azon
ban, hogy a tervfeladatokat 
,:sak felsorolta. így a dolgozók nem haronlíthatták össze, mi
lyen gyártmányokmál mutat 
emelkedést vagy csökkenést 
az 1956. évi terv az 1955-ös
höz képest. Például a beszá
moló felsorolta a többi között, 
hogy jövőre 500 karosjelzőt, 
250 fényjelzőt, 150 szullavi
dobot kell gyártania az osz
tálynak, de ugyanalclcor nem 
ern'lítette, hogy az idén 400 
karos, 200 fényjelzőt, 500 sz.ul
lavi-dobot gyártottak, tehát az 
els6 két mun'kadarabnál emel-

K.lamíír Gyula : 

CSAK EG Y 
NAG YFRÖCCS 

- Elbeszélés -Vége lett a mai napnalc is. Fekete János már na.gy01i vágyódott egy nagyfröccsre. ELégedett volt, mert egész nap jól ment a, munka. Már 'l'eggel, amikor a malacdk etetésekor megmarkolta a dézsát, abból a kemény fogásból érezte, hogy rendben van minden: 
erős, egészséges és vidám. Oda-furakodott a resti söntéséhez az utasok és a vasutasok sűrű tömegében s hamarosan kezében volt a gyöngyöző pohá·r. Há,trafelé curukkolt vele az egyi!k kerek, magas asztalhoz. 

- Hú, még fö!döntöd az em_ bert! - !kiáltott rá vala'ki ne-vetve és tréfásan oldalba bökte. Kovács volt, az egykori vasuta-s, akit mindig itt Látni a restiben. 
- Hátul nincs szemem -válaszolta vidáman Fekete és letette poharát a Kovácsé mellé. De abban a pi!lanatban meg is bánta.. Nem igen szívelte ezt az embert, maga sem tudta miért. Jobb lett volna egy asztallal odébb megtelepedni ... 

No, amíg egy fröccsből tai·t, addig bizonyára kibírja itt is. �éjeset, lwsszút húzott _a pohárból, aztán rágyújtott es 
elégedetten fújta a füstöt. Most •már jobban ráért szemügyre venni a szomszédságot. Kovács mellett egy va�utas állott bizonyos Wachtler nevezetá, akit csak futólag ismert. ő is Kovács is sört ivott, de a kriglik mellett féldecis pálinkáspoharak is volta'k, a7.:nak jeléül, hogy rummal .,erosítették" meg a sört. Wachtler az italtól szinte hülyén me
'l'edt maga elé, köszönni is elfelejtett. Kovácsnalc is veszedeLmesen csi!!ogott a szeme. Valamit nagyban tárgyaLtak, 

kedést, a harmadilmál viiszont 
csökkenést mutat a terv. 

Ha a beszámoló alaposabban 
ismertette volna a nagyobb 
munkadarabok készítésének 
tervezetét. az oszt,sly dolgozói 
könnyebben megértették volna, 
miéL-t szükséges még egy bri
gád felállítása. Ugyanígy ala
posabban kel1ett volna foglal
koznia a beszámolónak a:,,zal, 
hogy mennyi lehetőség van az önköltség további csöklkentés-éhez, a „háromforintos mozgalom"' szélesebbkörű elter
jesztéséhez. Helyesen hívta fel 
a figyelmet a beszámoló arra. 
hegy az újítómozgalom szüne
te! az osztályon, pedig a ter
vek határidő előtti teljesíté
sét, a munka megkönnyitéöét 
nagymértékben elősegítik az 
újítások, az és6zerűsíté;i java& 
latok. Az újításoknak. az új 
munkamódszerek elterjesztésé
nek a selejt elleni küzdelemben is jelentős 57..erepe van. s 
ez nagyon is s1:ük6éges. mert 
az utóbbi időben emelkedést 
mutat a selejtszázalék. 

A beszámolót helyesen el(é
szítette ki Véber elvtárs ter
melési felelős hozzás-zólása. Ki
fejtette, hogy a XVII. oszbály 
a nyolc termelő osztály kö
zött folyó versenyben a ha
todik helyen va:n.. Ez - mint 
mondotta - nem azt jelenti. 
hogy az osztály eredményei 
csök!kentek, hanem azt, hoJ?v a többi osztály lendületesebben vesz részt a versenyben. 
Az önköfüégcsö.kkentés jele:,
tős.égére beszédes példával 

mutatott rá: az üzemet hosszú 
ideig az önköltség kedvezőt
len ala:kulása ütötte el az él
üzem címtől, de mióta a há
romforintos mozgalomban lked-
összehajolva. Főleg Kovács be· 
�zé!t, Wachtler meg időn'ként rábólintott. Fekete hirtelen dkapta rólu'k a tekintetét, nehogy azt higgyék, hogy titkaikat kémleli. Aztán lekezeltek s WachtT.er imbolygó léptekkel elindult a kijárat folé. Fekete elgondolkozott. Miből iszik ez a Wachtler, miből telik arra a sok italra? Hiszen elég na.gy családja van, aztán mégis mindúnta!a.n itt botorkál a resti fkö,-ül. Itt van 
ez a Kovács is - fűzte tovább gondolatait, ennelc is mindig az italon jár az esze. Hirtelen ráébredt el!enszenve igazi dkára: azért utálja ezt az egykori kollégát, mert folyton itt hangoskodik az ivóban, szórja a pénzt, amikor másnalk !kétszer is meg 'kel! gondolnia, ha meg akar inni egy fröccsöt. Honnan a csudából veszi a pénzt ez a, levitézlett vasutas? Mtmká
bó! biztosan ne.m, mert sohasem szeretett dolgozni s amióta e lbocsátották - valami sötét ügy miatt - azóta sem 
töri magát munka után. Pedig van annak már vagy három esztendeje. Mégis, 11iindig itt látni őt a restiben: i.szilk, itat, dorbézol. Bizonyára ikupec'lcedik. Haj/ azzal még mindig lehet pénzt csinálni annaVc. alci érti a módját. Keserű Lett a szája íze. Kovács még mindig WachtlerraL fogla.Lkozott;  sunyi mosollyal dicsérte az ügyességét, hogy ,.mindig tudja, hol kell megfogni a dolog végét . . .  " 

- Iszol egyet? - fordult hiTteLen Fekete felé s meg sem várva a választ, elindult a pohara'k:ka! a söntés felé. Fekete szeretett volna utána sietni s 'kivenni kezéből a poharát, de mégse tette. Maga sem tudta, lwgy miért. Hiszen -nincsenek öle ilyen jó viszonyban! Majd odaadom MJci a pénzt - morogui magában s kotorászni 'kezdett a zsebében, bár jó! tudta, hogy nincs ott 

A felszólalások során Borbély elvtárs azt kérte. hogy a 
műszaki vezetés mindig szab
jon pontos. dátumot a határ
idős munkákra, így 5ikerül a 
h&végi hajrá:kat elkeriilni. Al
taliában - mint mondotta -
Jegyen a mű..«zaki vezetés egyik 
legfontosabb feladata, hogy 
jóval az egyes munkák meg
kezdése előtt alaP<)6all. beszélje 
meg a dolgozókkal a munka 
menetét. 1gy az anya-gellátást is szervezettebbé lehet tenni 
s mindez a gépek jobb kihasz.. 
n!Uását eredményezi. Bánik.eszi elvtárs arról be
szélt, hoitV a dolgozől<:. főként 
az.ért idegenkednek a brigá
dokba tömörülé5től, mert a 
brigádok meiralakitása alapo
sabb előkészítés nélkül, egyik 
napról a másikra történik. A 
brigádok alakítása sokkal ala
oosabb szervez.ést kíván. 

A többi felszólalások, ak,ir 
az anyagellátás folyamatossá
gát, akár az egyéb müszaki 
feltételek biztosítását tették 
szóvá, arra mutattak. hogy az 
osztály dolgozói alaposan fel
készülve, ,.meglepetések" el
len felvértezve akarják meg
kezdeni az új tervévet. 

Köztudomású, hogy a va.s- szolgáltatják, másrészt a léte- rendezések, olajtároló épüleúti ma.gasépítményelcre vo- sítményeket rendeltetésük- tek, melegmosó berendezések 
natkozó irodalom hazánkban nek megfelelően használják. stb.) tárgyalja, minthogy ez a 
eléggé szegényes volt, noha a ! Ebben a tárgykörben 1953- vontatási mód nálunk ma 11".ég 
vasút üzeme számos olyan ban jelent meg Fodor Jenő és túlnyomó. Ezt követően a vi!• lamosvontatás, majd a -ntotOl'-

:1\'legtartották a Béke úti aluljáró =tatás épületeivel foglalko-

k k h ' h  ' • ' 
1 Jelentős érdeme a könyv-új Sza aszána te erpro aJat ' nek, hogy rámutat arokra az 

Csütörtökön délelőtt három adott szavukat : megtarthatták irányelvekre és r,negold�o�
a teherpróbákat az aluljáró ra, amelyekne_k , fe_.használasa

darab 424-es mozdony sorako-
újonnan elkészült szakaszán. val a '";eg!c_vo ep�letek a -�,l-

zott fel a Béke úti aluljáró lamos es Diesel-·vi!lamos u.ze• 
legújabban elkészült három ünnepélyes percek, amikor a mekre cél.szerűen átalakítha--
vágányán. A MAV Hídépítési '124-es mozdonyok először gör- tók. Ez ugyanis igen fontos 
Főnökség doll(ozói határidő dülnek rá az új hídszakaszra. feladatunk a vonalvillamosí

A híd tartóin. fontosabb alkat- tás további kiterjesztése és a előtt egy héttel valóraváltották részein már előzőleg elhelyez- Diesel-vontatás bevezetése 50• "'-"-----�-----------~��-~-�-~���~- ték a kilen�éseket mérő mű- ! rán. 
s�ereket. � mérnökök é� !ech- A !könyv a továbbiakban a mkU5ok figyelmesen merik az k.ocsiszolgálat épületeivel, a �datokat. R:- m�zdonyo� meg- víztermelés (tárolás és vétele
?.llnak � h1d kozepén, osszese_n zés) épületeivel, végül a von,obb mmt 360 tonna terheles tatási h'Odai la'ktanya... és szo
nyomia a hídlemezeket. de a ciális épület�kkel foglalkozik. 
��zerek adatai azt óizonyí!- A könyvet a Műszaki iak. hogy a szerkezet leha1- K.. k' d, d ' b lása még az engedélyezett mér- , on!'v UL O gaz ag a ra- 1;S 
téket sem éri el tablazatanyaggal, gondos ki-. állításban jelentette meg (244 

A B�ke úti aluljárót a há- oldal, 192 ábra, ára 29,50 fo
ború előtti nyolc méter széles- rint). 
s.ég �elyett �a:minc méter sz.é- Kívánatos vo1na egyébként, les:,e�ben ep1tik. mert �rra hogy a Műszaki Könyvkiadó s�1tanak .. hogy a Lehel ut�� mielőbb megjelentesse a vas�<esobb �ohbU6z-forgal?m koh úti magasépítmények harmaos,,ze ú1nestet a belvaros ne- dik csoportjáról= a távbeszélő
gyedeivel. Néhány nap óta m�r és biztosítóberendezési épü
két vágányon halad a közúti !etekről szóló szakkönyvet is. 
villamosforgalom is. Ezzel nemcsak a témakör A MAV Hídépítési Főnökség hiányzó része nyerne feldol• 

gozást, de segítséget adna a 

t>zveqy l.lá tid Józsefnó cpn<•�;�6 l{i,��ty ves.:i át. 
dolgozói még négy vágányt vasút fejlesztésének másik 

lstvannó qyer,n�két építenek, melyeket jövő év ta- igen fontos területén a kor-
vaszán adnak át a forgalom- szerű biztosítóberendezések 

egy árva garas se. Cigaretta akadt a !kezébe, 'l'ácyújtott és dühösen fújta a füstöt. Haragudott gyengesége miatt, legfőképpen azén, amiért úgy kívánta. azt a, büdös italt. Kovács most visszatért és nagy garral letette a teli poharalka<t, 
- Majd legközelebb én . , . 

- motyogta Fekete zavartan. 

Letette poharát a Kovácsé mellé Kovács fölényesen legyintett, mintha. azt mcndta -vol-na: sohse fáraszd magad! A fröccs után Fekete igyekezett hazafelé. Iniká.bb égette, mint hűsítette az ita.l. Nagyon szégye!te ma.gá.t a potyáért. Dehogy is fogadja el Kovácstól az italt, vissza fogja !kínálni, inlcá.bb holnap, mint liolnapután. 
Ettől kezdve gyakorta találkoztak. Már egész barátság kerekedett 'kettőjü1k között az italon keresztül. Fe!kete még minden alkalomnnal berzen'kedett egy kissé, ha Kovács fizetett, de az a berzenlkedés mindig haLkabb lett s végül eL is maradt. Különösen azután, hogy egy alkalommal Kovács így beszélt: 
- Ide figyelj lkantá,m, sohse törd magad a fizetéssel, azt csa.k bízd ide! Nekem most telik. me1t nem dolgozom. Amíg dolgoztam, nekem. se tellett - mondta. 'l'öhögve. A sok munkától nem értem rá pénzt •keresni, érted?  . . .  Fékete pedig már értette is valamelyest, de még mindig csak homályosan s eze'k.et a r1ondolatdkat ig11ekezett elhessegetni, 

(Kovaca Géza !elv.) 
Egyik nap aztán Kovács -barátkozásu'lc harmadtk vagy negyedik hetében - előjött a ,,farbával". Arcátlan hangan, mint aki már biztos a dolgában, elmagyarázta. Feketének, hogy !könnyű „munkával" ő is sO!k pénzt kereshetne. 
- Legalább a dupláját a fizetésednek - mondotta könynyedén s aztán részletesen feltárta Fekete előtt a „könnyű" pénzszerzés módját. Feketét elöntötte a forróság. Hát ide lkerült a nagy btl.rá/Jkozá.ssal, hát ez annak az ára? Hogy tört vol-na !e a lába, amiikor ebbe a Kovácsba belebotlott! 0 bizony nem lesz tolvajjá. Apja, nagyapja becsülettel szolgálta a vasútat, ő bizony be nem szennyezi a, !kezét. Meg is mondta azon-nal Kovácsnak habozás, kertelés nél�cül: 1·á ne számítson, nem lesz tagja a dézsmáló, vagon/osztogató band.á-nak. 
- Mit karattyolsz itt összevis&za? - förmedt rá Kovács dühösen. Becsületről szónokolsz, a fröccsb'ket, meg a pálinkálkat bezzeg megittad/ Akkor nem voitál ilyen finnyás a becsii.letedre. Mit gondol.sz, az milyen pénz voLt? Nyoma sem volt már Kovácsban a kedélyes cimborának. Úgy beszélt Fe!k.etévei, mintha alantasa volna: Ezt teszed, azt teszed, aztán punlk· twm! Borzasztó napokat élt át Fekete. Gyötrődött, !kínlódott. Bizony, igaza van Kovácsna'k, megitta. a fröccsöket, nem igen fintoroghat holmi becsületről. Talán a becsületével és életéve! ke!l majd megfizetnie érte. Mert ha nem talál valanni megoldást, ő bizony in'kább felköti magát, semhogy tolvaj 1ka.pcabetyár legyen. Pedig ha lkideriil valami - márpedig biztosan kideriil -, akkor á,·tatla.nul is belekeriil a szégyenbe, mint Kovács barátja., cimborája, ivópajtása. Kovács bosszu.ból még jobban víz alá is nyomná. 

nak. építéséhez. 

Kereste a kiutat ebből a borzasztó helyzetből, de sehogyan sem találta. Hej, ha még 
egyszer olyan könnyű szívvel 1kelhetne-fe1c1ietne, mint az• 
előtt, de sdkért is nem adná.! Lefogyott vagy tíz kilót, úgy festett, mint valami 11.yúzott béka. Kovács szinte élni se 1uigyta, pedig nem járt be hozzá többé a restibe. De mi ha,szna: megleste az úton hazafelé s noszogatta: itt a jó aDIGa!om, itt az őszi forgalom ideje, vagyont lehetne ,}keresni" . • •  Már-már azon a ponton volt, hogy belevágja, a bicskáját. Haj, csak azdk a fröccsök ne lettek vo!-na, azdk !kötik ,meg a kezét, 

- 1tattala7c hetekig, most aztán fizess! - fakadt ki c-gy·vk napon Kovács s maga sem vette észre, hogy !kezébe adta Feketénelk a szabadulás !kulcsát. Azt az egyetlen lehetőséget, egyetlen becsületes utat, amelyet járnia !kell. 

Első útja a postahivatalba 
vezetett 

(Pávich Béla rajzai) 

- Igazad van, fizetni ke!l -mondotta és sarloon fordulva rohanvást indult hazafelé. Már tudta, mi a tennivalója. Enne'}c az embernelc, ennek a Kovács1U111c nem tartozi'k sem hálával, sem barátsággal. Nem kedvességből volt ez hozzá jó, hanem számításbó!. Talán egy százast, ha 'l'áköltött. Ennyit fektetett bele az „üzletbe" és 
ezrelcet akart nyerni az ő becsülete árán. Hát abból pedig nem eszik. 

Volt Féketéne'lc otthon párszáz forint spórolt pénze, !kukoricára, malacra, erre-arra, félretéve. Most !kivette az eg11fk ropogós százast s a tárcájába csúsztatta. Reggel el.ső útja a posta.hivatalba, vezetett. Utal• ványt kért és megcímezte Kovácsnak: 100, azaz egyszáz fo• rint . .  -, úgy jött ki a postáról, mint aki lidércnyomás alól szabadult. Most aztán nem tartozou Kovácsna:k semmivel sem. A fkövetikező útja főnölcéhez vezette. Itt szó nélküL a tárcájába nyúlt s letette az asz· ta.lra a feladóvevényt. 
- Mi akar ez lenni, Fekete elvtá1·s? - kérdezte csendesen a főnök. Fe'kete nagyot nyelt, aztán 

előbb alka.dozva, majd mind bátrabban elmondta anna'k a néhány hétnek a történetét, Cl!lnely alatt be!.őle, a becsüle.l tes va.sutasból, tolvajt alkarta!k gyúrni. 
- Gratulálok Fekete elvtárs 

- rázta. meg a kezét a fánöke 
- gratuláldk, hogy megmaradt a becsület útján. Igy is képzeLtem és örülők, hogy nem lk-ellett  csalódnom magában -tette hozzá, majd amikor látta Fekete csodálkozó arcát, ezt -nwndta.: 

- Hamarosan míndent meg-ért . • •  
* Néhány nap múlva lcideriilt, lwgy a rendőrség a Kovács-bandát letartóztatta. Régóta figyelték őket. A banda vezére Kovács voit, az egl/kOJ"i vasutas. Telkintélyes summát vágott zsebre; ,.munkatársait" pár forinttal fizette 'ki. Fekete csendben hallgatta a híreket: most már értette főnöke szavait, tudta, hogy őt is fÍ{/1/elték, s ha nem áll szilárdan a lábán, a/dkor • . .  alékor most ő is a börtönben ülne. Boldogat. -nagyot sóhajtott és elindult az ól felé, m�rt a disznók már nagyon lármáztalc a krumplival kevert korpa után , , ,  
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Látogatás a Vasút Tervező Intézetben A „Szocialista Kultúráért" jelvénnyel tüntették ki 
a vasutas sza,kszervezet énekkarát 

A második ötéves terv, az új tervesztendő küszöbén azokat kerestük fel, akik a vasúti létesítményeknek, nagyszerű új alkotásainknak a terveit készítik. A Vasút Tervező Intézet Széchenri rakparti székháza mintha jelképezné a benne folyó alkotó munkát, állványok, újonnan húzott falak, sistergő hegesztőpisztolyok formé!,ják végleges képét. Mint megtudjuk, rosszul értelmeztük a jelkepet, mert ebben a házban, ahol jelenleg 400 létesítmény tervén dolgoznak a tervezők, ahol az új születik, ahol a vasút műszaki fejlesztésén. korszerűsítésén, a vasúti munka megkönnyítésén fáradozik az alkotó emberek serege, másfél esztendő óta tunya lassúsággal végzik a tatarozási, átalakítási munkákat és minden ígéret ellenére hónapról hónapra kitolódnak a határidők, nem biztosítják az illetékesek az alkotó munkához azükséges feltételeket. 

san a !elvételi épülettel kerül- rult hozzá a Vasút Tervező ln-jenek majd átadásra. tézet. Hidakat, járóműveket kór- Nagy horderejű az a terv is. szerű automatikus biztosító- mely a miskolci felvételi épü� Szép elismerésben részesült I g;,lják a munkás dall..-uJtúrát. berendezéseket, munkagépeket let átépítésére készült. A fon- szakszervezetünk központi Elmondotta, hogy a szakszerterveznek a különböző szobák- tos ipari város hatalmas utas- énekkara: a Népművelési Mi- vezet fejleszti az énekkart. Az ban. forgalma parancsolóan köve- nisztérium a Népművészeti In- együtt.es ma már önálló költ-Ertl Róbert elvtám, az inté- teli meg, hogy az eg,yébként tézet javaslatára a „Szocialista ségvetéssel dolgozik, januártól zet igazgatója arról beszél, sértetlenül maradt felvételi kultúráért" jelvénnyel tüntet- kezdve segédkarnagy is segíti hogy az 1956-os évi terveket épületet elentősen kibővítsék. te ki. Az énekkar nyolcéves cél- Tóth Lajos vezetökarnagy erőltetett ütemben kellett el- Három szakaszban folyik majd tudatos, művészi munkáját, a munkáját. készíteni. az építkezés anélkül, hogy a kultúrforradalomban való 
Szabó Helga elvtársnő, a - Szinte melegen húzzuk ki vonatforgalmat a legkisebb eredményes részvételét jutal- Népművészeti Intézet énekkari fiókjainkból a frissen elké- mértékben is gátolná. maz:z.a ez a kitüntetés. ooztályának yezetője dicséro szült terveket. Lealkudozzák a Az ötszörös élüzem Vasút * szavakkal méltatta a kar ma-határidőket, oly nagy szükség Tervező Intézet tervezői, tech- Az tszaki Járóműjavító mű- gas művészi színvonalát, Tóth van a tervekre.•Ez érthető, hi- nikusai, valamennyi munka- vQódési otthonában megrende- Lajos karnagy munkáját és szen a vasút műszaki fejlesz- társa megtette a magáét. Az zett bensőséges ünnepségen megígme az intézet további tésének programja megkövete- elkészített tervek légiója már Kaszás István elvtárs, a szak- segít.ségét. li az új létesítmények sokasá- a kivitelezők kezében van, szervezet kulturális osztályágát. hogy az új tervesztendőben nak vezetője adta át a jelvényt Láto�atásunk napján készült korszerűsített pályaudvarok, és az adományozásról szóló ok.. el az intézetben a C-50-es felvételi épuletek önműkodő iratot Rotek József elvtársnak, keskeny nyom�ávú Diesel-moz- l biztosító-berendez'.ések, új hí- �z énekkar elnökének. Ugyand'?n:l'.. terve: Mmtegy 200 darab dak, munkát könnyítő gépek ekkor átnyúj.totta a Népművekeszul maJd ebből a Diesel- sokaságával gazdagodjék a lési Intézet jelvényeit azok-mozdonyból. A dieselesítés ,·asút. 1 nak az énekkari tagoklllak gazdag programjához ezzel já- Z. D. akik 40, 30, 25, 10 és 5 éve szol-' 

Egyik, immár két évvel ezelőtt beadott újítási javaslatomnak a történetét szeretném elmondani az alábbiakban. 
EG Y ÚJÍTÁS ÚTJA 

* Megható v-olt, amikor a munkás dalkultúra régi harco�l, az egykori híres munkás-dalárdák, a „Visszhang", a ,,Testvériség'', a „Töre'kvé.s'' volt tagjai, aki-k moot a köz.ponti énekkarban fújják változatlan, fiatalos le1kesedé&sel 

a kórust, ifjú dalostársaik tapo 1,ától kísérve átvették a kitün� tetést. Negyvenéves mm1kásdalosl működéséért Szabados KáLmá.n és Gyimesi Miklós, harminc. éves munkásdal06i mültödéséért, VaLó Antal, Balogh Já.• ncs, Kelemen József, Bánhidi Já:nos, Zentai Tibor, Sebó Ferenc, Eredics József, Hernádi Ferenc, Bélavári Já.nos kapott kitüntetést. Emlékénnet kaptak a 25, 10 és az 5 éves tagok i5. 
* A negyvenéves dalosjelvény. nyel kitüntetett Szabados Kál,, mán elvtárs, a Keleti Műszaki Kocsiszolgálati Főnökiség kár• pitos művezetője fölül van már a hatvanon, de olyan fiatal.osan mozog és olyan derűsen m0601yog, mint/ha buszas éveit taposná. E kényszerű kitérő után tériünk vissza a tervezőkhöz, akik a mostoha munkaviszonyok között is nagy elismerést érdemlő fáradozással, tudásuk legjavát adva készítik el az 1956-os esztendő valamennyi új vasúti létesítményének a 1953 őszén. az ak!kori Celldö-tervét; 

tehát sem.� szükség sincs rá:tuk. Ta;nulmányomban részletesen ismertettem, miért szükségtelen ezeknek az os2ll.opdknak a használata, sőt rámutattam, hogy mi!flden továbhi fixoszlop elhelyez.ése feLeS'leg,es iizemi kiadást jeLent. Ebből az !következik. hogy ezeket az oszlopolm t iki kell szedni és be kell olv=tani, v,agy átadni a vashulladéikgyűjtőn-ek. 

vagyis darabonkint a megtaka- vágányeltolások értékeit. A rítás két forim, 80 OOO darab- jövő tehát nem a fix06Zlopoknál 160 OOO forint. De a hul- kal történő kibiztosításban, ladékgyűjtőnél fizetett hivata· hanem jól használható ívsza,los ár kilónkint 33 fillér, tehát bályozó készülék meg,lwnstruezt alapulvéve a megtakarítás álásában van. Ezen a tére<n pe-840 OOO forint lenne. Végül ha dig már van is példa és eredazt néz:zük, hogy egy kilo- mény : a szovjet, francia és gramm ócska acé'Lanyagból 60 svájci ívszabályozó készülék deka új acélt lehet v:i=a- már elkészült, a ma<tVar pen,yerni és az acél kilogram,- dig most van kiailakulóban. mOOllk:illlti értéke 4-5 forint, Mindezeknek a tényeknek a akkor több millió forintos figyelembevételével tehát az megtakarításról lehet -beszél- az új módOISlÍtó javaslatom, ni. Még hozzáfűzöm, hogy a hogy a fixoszlopokra egyálta• 40 OOO mázsa v:iss:aa,nyerhető lán nincs szükség még gyors--

- A dal, az éneklés őrzött meg ilyen fiatalnak - mondJ3. meggyózódésseL - 1912-ben kezdtem az éneklést a szerve:rett szabómunkások kárusá• ban, azóta megszakítás nélkül fújom a tenor szólamot. A hí• res Ujj József, a Munkás Dal• egyletek Országos Szövetségé-. nek !karnagya, akit „vörös kar◄ nagynak" nevezroelk, mert kizá• rólag munkás dalárdák!kal fog◄ laJkozott - vezette énekka� runkat. Később a „Vwzh.a.11{1'• dalárdába kerültem, majd a r�kospalotai „Szabadság" Dalkör tagja lettem. Ez iii szer• ve:rett munkásság "'kkara volt. Történelmi id zakban alakítottuk: 1918 januárjában; Jól emlékszem rá, mert akkor született a fiam, aki ma a Szolnoki Gépállomás igazgató-ja. Az első világháború elótt és alatt nem volt könnyű munkásdalosna.k lenni, mert úgyszólván „saját k.öLtségünkre'• tanu1tunJ<, énekelgettünk. Pr� bahelyiség lhíján kis kocsmákban jöttünk össze. A mozga-, lom, a munkáskultúra ügye fű„ tött, lel!kesíitett bennünket. A Tanácsköztársaság bukása után az ellenforradalom idején még nehezebb lett a sor• sunk_ Egy palotai hangvensenyünk után az egész dalárdát úgy ahogy volt, a dobogóról egye-M&t az újpesti kapitány„ ságra vitték a rend.árak, mert a: mű.sarunk. csupa fDTTa.da.lmi dalokból á.ZU. Ebből kifolyólag 1920-tól 23-ig többedma_gammal én is rendőri felügyelet alá kerültem. Próbáin.ken pedig ettől kezdve mindig ott iilt eg11 detektív. 

150 niérniik 

a terveió munkában A Vasút Tervező Intézetnek négy szakosztálya van. A páI:ir.a- és hfdtervező. az épülettervező, a biztosító és távközlő-tervező és a géptervező-szakosztály. A négy szakosztályban mintegy 150 mérnök dolgozik, s technikusok, rajzolók segítik a mérnökök tervezómunkáját. Valamennyi szakosztály idejéhen elkészítette azokat a terveket, amelyek nyomán az új esztendőben megkezdődik az építőmunka, A pálya- és hídtervezó szakosztály elkészítette a ferencvárosi pályaudvar nyugati gurítójának a terveit. A legkorszerűbb elvek alapján látnak majd hozzá e tervek nyomán az építéshez. A .nyugati gw::itón a keleti guritóhoz hasonló hidraulikus vágányfékkel s központi váltóállitással folyik majd a munka. A leromboltak helyén újjáépülő felvételi épületek nem az eredeti helyükre kerültek viszsza, hanem jóval beljebb és lehetöség nyílik a debreceni, a hatvani, a szolnoki állomások bővítésére, új. megfelelő pályaudvarok létesítésére. E pályaudvarok terveit is elkészítette a Vasút Tervező Intézet és az illetékesek a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak erről a több évig tartó nagy munikáról. 
Mi mindent 

tervez az infézet Ha az ember beletekint a Vasút Tervező Intézet műhelytitkaiba, csodálkozással látja, milyen sokrétű, a vasúti munka minden területére kiterjedő tervezési munka folyik. Például a győri állomáson felépíté.5re kerülő 18 féle üzemi épület terveit csinálták meg. Valamenn, i épületnek más és más a rendeltetése. Ugyanígy a 5zolnoki állomáson hét. a debreceni állomáson pedig húsz íéle létesítménynek a tervei készültek el, hogy párhuzama-

mölki Vasútépítő űV-n k-eresztül nyújtottam be javaslatomat a I/6. E. o&Ltálynak. Lé'nyeg�ben azt javasoltam, hogy a vasúl!i íveket kibizte>.!lító úgynevezett fixoszlopokat szedjék ki és azután olvasszáJk be. A 6. E. osztály 1953 december,é,ben elutasította javasla• tomat, mégpedig nyilvánvaló félreértés miatt. Ugyanis a Celldömölki Vasútépítő már a továbbításkor megváltoztatta az újítás tárgyát s ezzel a címmel küldt.e el: .,Fixoszlopok vasanyagásak beolvasztása és helyette s7-Ögvas alk'llma;,.ása". Én az eredeti javaslatban nem is említettem. hogy a fixO&Zlopok eltávolítására azért lenne szükség, hogy a bel11llük levő sine\,et szögvasakra cseréljék ki. Ez műszakilag teljesEl11 helyielen lenne, anyagi ráfizetéssel is járna. Ezt személyesen i,gyek�tem tisztázni a főooztályon, ahnl fels:tólítottak. h<>"'• jsmételten adjam be újításomat. �mire semmi szükség nincs Én akkor részletes tanulmá.nv kíséretében adlam. be javasla.tomat. a tanulmány .,Vasüti íveink szabályo..-ásáM,k, és k.ibiztosítá.sáMJk néhá:n,y kérdése" címmel meg is jelent a KözZekedéstudcnnányi 
Sz.emle 1954. július-augusztusi számában. Ez a tanulmány azután mint újítási javaslat megjárta a KPM különböző osztályait, sót tudomásom szerint valamelyik tervezóintézetet is, végül 1955 júniu.<ában az I. 6. E. osztály allTÓl értesített, hogy javaslatom egy részét elfogadták kísérletre. A javaslat lényegére azonban ekkor sem kaptam kielégíló választ, ezért szükségesnek t.artom, hogy &sszefo<'".,lalásszerűen megismételjem java51aJtomat és közöljem a vele kapcsola� gazdasági számításaimat is. A MAV által évtizedek óta a vágánytengely rögzítésére has=ált fixooz.lopok a még jelenleg is éryényben lévő kivitelezési mód szerint a gyakorlatban nem fe· lelnek meg rendeltetésüknek, 

A VÁLTOJELZÓLAMPAK TISZTASÁGÁÉRT 

Czlra János, Budap,,st Nyugati-pályaudvar váltókezel6Je a váltó
jelzol.lmpák tisztasáqával is segíti a balesetellenes küzdelmet az 

411omá$on, jKováca Géza felv.) 

E1r kis szátnitás 
tiili� nrilliís 111egtakaritás Számításom sz.ermt legalább sínből 34 kilométer hosszú vonati pályámkon isem, új ki-80 OOO ilyen hasznavehetetlen „C"-rendszerú új vágányt le- tűzések esetén sem. A fixoszsinoszlopa van a MÁV-nak és hetne építeni. lopok az ágyazatrostál->-gépek átlagosa;n 50 kilogrammot szá- Két évvel ezelőtt beadott ja- munk.áiát is akadályozzák. mítva ez kereken 40 OOO má:zsa vaslatomhoz újabb fontos Most, miután a nyilvános· acélanyagot jelent. Ennek ér- ténnyel szeretnék hozzájárul· ság elé bocsátottam javaslatotékét csak akkor tudjuk iga- ni a következőkben: a jövő mai, vázoltam am,ak sok nezán mérlegelni, ha tisztáOOlll fejlődés.e teljes bizonyossággal hézségbe és félreértésbe ütköző vagyunk. hogy vasércből szinte anra mutat, hogy a vágámy ki- útját, remélem, hogy maga a telje6.ell behozatalra szorulunk. szabályozásá�oz -�e�miféle javaslat is előkerül valamelyik A vasa.nyagok kiszedés.e és el- fixoszlop�a nUJCS szukség, h�- fiókból és a népgazdaság szállítása mintegy hat forint- nem. az ugr�evezett . ivszaba- hasznára válhait. ba kerül, ugva,nakkoc MÁV- !J'.:ozo kés�ül�ek a h�rmag�: árszabás szerint is egy-€gy sagok bealhtása után gep1 1 sínoszlop értéke nyolc forint, 1 úton adják meg a szükséges Vasadi Sá.ndor mérnök, győri pft. főnökség 

Százéves fennállásának ünnepére készül a Szolnoki Járóműjavító Mint nemrég jelentettem a „SzociaL.st.a Vasút.ért"-n.ak, éves tervün.ket sikei·esen befejeztük. Sikerekben gazdag év van mögöt!ünk: háromszor nyertük el az élüzem-jelvényt . A jövő évbe-i niég jobban ak.arurult dol.g,o:,,J1i, mert a.z 1956-os esztendő nevezetes év iesz. Ekkor lesz ugyands 100 �ztendeje, hogy felépítették járóroűjavítóok ősét, a Tiszavidéki Vasút javitómílhelyét. Annakidején Szolnok volt az ország második vasútállomása. A javítóműhelyben mi,tegy sz.áz fővel indult meg a munka. Az első évben csak kisebb javításokat végeztek, közösen a fűtőházzal. Lábhajtásos esztergapadokon, gyertyafény mellett do1goztak. A kocsik mellvasa és hossztartója abban az időben fából készült. Sok idegennyelvű munkás dolgozott a műhelybe:i, ezért aklk:oriban szervezeti és kulturállii életről nem il(en lehetett beszélni. A Bach-korszakban a tőkés és az osztrák elnyomás meggátolt mindenféle megmozdulást. A kiegyezés ut.á,n kezdődött meg a szervezkedés, főleg kulturális téren. A korabeli újságok sokat írtak a mai O-Szolnokon lévő felvételi épületbe:1 megtartott 1879. július 7-i nagy vasutas bálról, amelyet a műhelyi ifjúság rendezett. Zeneka,nmk is ebben az időben alaikul t meg. A műhely évről évre bővült, az 1900-as éveklben a szervezett munkásság egymásután rendezte meg sztrájkjai!. A Ta:iác&köztársaság bukása után, majd a 30-as években a munkanélküliség gondja szakadt a műhely dolgozóira. A második világháborúban súlyos sérüléseket szenvedett a műhely. A felszabadulás felett érzett örömünkben azonban kemény munkával gyorsan újjáépítettük. Száz éves történetünk adatgyűjtése most folyik. Kiállítás keretében mutatjuk majd be a műhely születését, fejlődé.5ét, termelési, művelődési és sportéletét napjainkig. A műhely története körülbelül május elllejére, a munkásság ünne-

pére készül el. Addig ez a kis ízelítő adja hírül a magyar vasutas munkásságnak készülő ünnepünket és afelett i  örömünket, hogy mint szabad, szo-
cializmust építő munkások kezdjük el műhelyünk második évszázadát. Cseh Zoltán, Szolnoki Járóműjavító űV. 

A szegedi igazgatóság 
felkészült az 1956. évre 

- Ma már könnyű mwlkág.. dalO!IIlak lenni - teszi hozzá �rengve Szabados elvtárs, - Szabadon énekelhetünk, a Igazgatóságunkon megtör- , dekében a keres.kedelmí do!- Zeneakadémián, a rádióban, az téntek az előkészületek az gozók patronálni fogják a Erkel Színházban is fellépünlr. 1956. évre. rosszul rakodó vállaLatokat. A ,...,.. f lm. tál ,.,_d rnmdenütt ünnepelnek, meg-. ,  _,_ al . . . k orga 1 osz y a men.,...,_._., . A Jo mu,.,._a apJa a Jo O · szerinti közlekedés betartása- becsülnek bennünket. A szak• tatás. Ezért állomá�inkon ra, a tolatási technika fejlesz- szervezet törődik velünk, de gyakorlati bemutatókon 1smer- tésére és egyéb font05 tenni- n-,eg kell mondanom: még töbtetjük a dolgozókkal a Vasúti valókra tette meg in·tézk:edé• be<t töródhetne. Prób:melyisé• Tudományos KutaJtó Intézet seit. günk kérdése most is megolálltal kidolgozott új sík.tolatási 
Szociá.lis és kulturális vonat- dMlan, aztán a próba-költ6égmódszert, a több elegycsoportú kozá.sban is jobb körülmények megtérítése ügye is rendezésre vonatok rendezését. Jcözött megyünk nekí az új év vár. Tudjuk azonban, hogy 

A pályafenntartási szolgálat nek. Szeged-Tisza-pályaudva- ezeknek az apró problémák· felújítási és beruházási terve- ron öltöző és mosdó épül a ke- na!k megoldása mind sorrakezete teljesen készen áll. A von- reskede!mi szolgálat dolgozói - rül. A magam részéről mun• tatási szolgá.lat dolgoz.ói az új nak, Újszegeden áruraktár, k.ásdalosi működésem ötödik ötéves terv első évének meg- Kiskunlw.lason mosdó-öltöző, évtized.ében szeretném megér� növekedett szállítási feladatait Mezőhegyesen mélyfuratú kút 
I 
ni a t>asu.tas központi mút•e-úgy oldják meg, hogy az 195�. készül. Lődési otthon felépítését, ahol évi egy mozdonyra eső tény- Sziládi Sándor, majd az énekkar is megfeLew számot, amit az utolsó negyed- szegedi igazgatóság helyiségeket tk,ap, évben elértek, 5 százalékkal emeli!k, új gép beállítá.sa nélkül. Ezt úgy kívánják elérni, hogy az eddig naponta tú1terhelé6ként továbbított ezer tonna túlsúly helvett napi 1100 >::onna túlsúlyt tová.bbítanak. Az előző évihez képest 3 százalékos önkö!Jtségcsökkentést hajtanak végre. 

A távközl,ó és biztosítól>erend-ezési szolgálat dolgozói fogadaln1at tettek, hogy terveiket jobb szerve,:éssel valósítják meg. Ehhez a munkájukhoz azonban kérik, hogy a felettes szervek időben bocsássák rendelkezésükre a terveket. A kereskedelmi szolgálat a kirakások jobb megszervezését tűzte ki feladatul. Mozgóbrigádokat szerveznek a rakodási főnökség dolgozóiból. Erek a brigádok mindig oda mennek, ahol szükség van reájuk. A minél gyo�bb ku-akások ér-

PÁLYAFENNTARTÁSI MUNKÁN 

A györi XV. pályamesteri szakaszon Sipos Zöltán el6munkás 6s 
Gács Mihály pályamut>kia a kltér6 lalpfacseréje után bemklk a 

v6qányt, (Kovács Géza felv.) 



• 8ZOCIALISTA V AS1'Tt11T 

Az Országos Vasutas Ifjúsági 
Ne-velésÍ Taná�s ülése 

December 21-én ülést ta;l't?t� 1 a cél szolgálatába állit�ni _ és I nyeken, de ugyan�k?r r015SZ1;1 az Orszác'\OO Vasutas If.1u,sag1 hogy a szakszervezet reszerol vagy hanyagul vegz1 munka-Nevelési Tanács. minden támogatást megad:1ak. ját - akkor a seregszemle 
Csamádi György elvtárs. ve- Pá,nti Béla elvtárs, a szom- nem érheti el a célját. Látni reri<gaz..gatónak, a műszaki tu- bathelyi igazgatóság vezetője kell, hogy a fiataloknak a mun„ dományok doktorána:k beveze· hozzászólásában javasolta töb- kában való helytállása és a sető szavai után Arató Ká.roiy bek között, hogy a fiatalok regszemlében való eredményes elvtárs, a budapesti igazgató- számára a már meglévő juta!- részvétele vonzóbbá teszi a ;.ság vezetője swlt elsőnek a rnak és díjak mellett a Neve- fiatalok számára a DISZ-élenapirendhez: a Landler Jenö lési Tanács tegye lehetővé az tet é6 azok is odajönnek majd, lkultúr- és spartünnepregek ifjaknak külföldi utazását. akik még nem ta._�ai e pillamegrendezésével kaocsolatban Bog11ó Géza elvtárs, a vasút natban a DISZ-nek. Vigyáz„ 

hangsúlyozta, hogy a vasutas politikai főosztály helyettes zunk arra, hogy - az örök taÜjúság összefogása igen alka!- vezetője szólalt fel ezután. pasztalat sze1int - ne akarmas ar,:a. hogy a vasúti mun- Han.gsúlyozta, hogy a külszol- junk túl sokat markolni, mert kát, a DISZ-azervezetek fel- gálati helyeken a gazdasági a végén keveset fogunk_ Csak adatait se,ititse. De nemooak a vezetők, akik voltaképpen a arra nevezzenek be ifjúsági fiatalok gazdagodnak ezzel a seregszemle vezetői. méj( nem szervezeteink. amire helyi versengéssel. hanem a sw).gá· mindenütt látják tisztán fel- adottságaik valóban képessé 'lati vezetők is - mondotta -, adataikat. Pedig a terület ve- teszik a fiatalokat. hiszen a végrehajtás a vezetők zetöi ennek a feladatnak vég
kezében van letéve. ami bizto- rehajtásával jelentősen segí_tik 
sítéka az if.iúsággal való kap- pártunik. Központi Vezelösege 
CliOlato'k elmélyítésének. a május 27-i határozatának m� 
verseny sikerének. SzükséJtes, valósítását. 
hoJ?Y a fiatalokat közelebb hoz- Ebből önként adódik, hogy a 
zuk - a szórakozás üdítő ha- vezet.ők figyelmét a vasutas tásával együtt - a fe�emelk�- ifjúság nevelési problémái felé désüket segítő termelomunka- kell hogy irányítsuk. Amint hoz. ismeretes, pártunk KözPQnt! 

Több önállóságot a DISZ-nek 

Pál Zoltán elvtárs. a buda
pesti igazgatá5,á.g politikai osz
tályának munkatársa elmon
dotta. horu, a vasutas fiatalok 
még az eddi.Jtinél is 111a.gyobb 
segítséget vánnak a Nevelési 
Tanácstól a termelés. a szak
mai oktatás és a nevelés terén. 
Különösen hiányolta a rossz 
műsorpolitikát és felhívta a fi
gyelmet az Orszá� Műsor· 
tanácsadó Bizo1;ts,áJt fontos s:re
repére ebben a kérdélben. 
Kérte. bogv a tam-ács segíuie a 
lJózsef Attila-mozgalom. kiter
!lesztését és temre lehetővé 
vándor-könyvtárak szervezé.. 
!Sét. Javasolta végül. horor ad
janak meg minden támoi:tatást 
az els.óteles fiataloknak. és se· 
f(i1:;ék munkájukat előadások 
tartásával is. 

Fiók JánoS1 elvtárs, a vasút 
politikai főosztály ifjúsági al
osztályának vezetője válaszolt 
ezután a felmerült kérdésekre. 
Elmondotta, hogy le kell küz
deni az esetenként észlelhető 
szakszervezeti sovinizmust. 
hogy az eddiginél is jobban és 
érezhetőbben segítsék a párt
határozat útmutatása alapján 
a DISZ-szervezeteket. a vas
utas fiatalok ügyét, amely a 
még mindig meglévő döccenők 
miatt csak nehezen bontakozik 
ki. Kérte a szak.szervezetet, 
hogy az eddiginél is lelkeseb
ben karolja fel a vasutas ifja
kat, ne legyen ellenállás a 
szakszervezet alsóbb szervei
ben. a területi bizottságokon 
és az üzemi bizottságokon ak
kor, amikor felső szinten a 
szakszervezeti vezetek támo
gatj ák a vasutas ifjúság ügyét. 

Csanádi György elvtálrs ez
után rövid beszéddel bezárta a 
Nevelési Tanács országos ülé
sét. Elmondotta: mindent el 
kell követni, hogy a már meg
lévő és működő szervezetek, a 
kultúr- és sportlétesítmények 
felhasználásával e ró teljesen 
segítsék a sportünnepségek si
kerét. Hangsúlyozta. hogy a 
Tanácsnál nem volt az az 
irányHó szerepe, amelyet el
váL"nak tőle. de rné_!{ e.e-észen 

fiatal szerv, s a cél!kitűzések 
végrehajtása közben mjnd 
jobban és erőteljesebben kép

Kép, szöveg nélkiil 

Feliede.zés Görgetegen 

lenöröknek kellett mes,döbbe·1ten 
megállapitanl. hogy a váltókat 
rozsda e!=;zl, piszok boritja, azok 
szinte használhatatlanok. A fel· 
fedezés óta !avult a helyzet. ilost 
már leli!alább a helyiek is tudiák. 
ho!!'.V bal van e váltókkal. Dc a 
jelek szerint most már olyan e-l
fenöröket vftrnak. ehik a balt 
nemcsak mes,á!faoltiák. de meo: is 
tisztftJák a váltókat. 

Azok a csövek ! 

A Nvus,att oo:ik szociális épü
letében másfél esztendele besze
reltek öt d,arab szép zomúnco" 
,:,áztüzhelyet. ötszáz raktár! mun.. 
kás mele2fthetl az ételét ezeke, 
a t?áztúzhelyeken. Naav szó ez! 
IJ:?azán örvendetes. Kár. hon a 
tűzhelyeken més, nem lobbant rei 

Tóth József elvt.ú's. a pécsi 
vasútl,::azgatóság vezetője az 
if.i ú elsőtelesekról beszélt. Be
,számolt arról. hogy a pécsi te
rületen ezer új vasutas fiatal 
ismerkedik meg a zord idő
járással. a tél viszontaJ1$ágai
val. a téli va'lÚti munkával és 
mindent elkövetmek, hogy a 
Nevelési Tanács támogatásá
val felkészítsék ö'ket felada
taikra. úgv szeretnénk dol�oz· 
:ni - mondotta -. hQl(Y a te
rületünkón lévő 3600 ifjú vas
utas a .ii>'vő év végéi,g DISZ
fiatal legyen. 

Vezetősége felhívta az állami 
hatóságokat. felkérte a tömeg
szervezetek, társadalmi szer
vek vezetőségeit és vezetőit, 
hogy tekintsék az ifjúság ne
velését - a Dolgozó Ifjúság 
Szövetsége támogatását - fon
tos feladatuknak. Támogassák 
és segítsék a DISZ kezdemé
nyezéseit. dolgozzák ki közö
sen azokat a legfontosabb fel
adatokat, amelyeknek mego.1-
dására a DISZ vállalkozhat. 
Biztosítsák, ho,,ry az alájuk 
rendelt vállalatok, üzemek 
igazgatói a DISZ, a szakszer
vezetek és a minisztériumok 
által közösen kezdeményezett 
termelési akciókat segítsék, tá„ 
mogassák, hogy a vasúton .i&
meretes mozgalmakhoz az ed
diginél jobban mozgósítsa az 
ifjúságot. Erenk.ívül a sport
versenyek, sportünnepsége!{ 
programját is tárgyalják meg 
a DISZ helyi szerveivel és biz.. 
t,osít!Sá:k, hogy a sportverse
nyek és i;,portünnepségek egy 
részét a DISZ-szel rendez
zék meg illetékes szerveink. 
A seregszemle hivatási, hogy 
a haza, a dolgozó nép_ a párt 
és a vasút iránti szeretetre 
nevelje fiainkat. Ezért kell 
nYÚjtani if.iú1-águnknak olyas
valamit, mint ez a nen:es ver
sengés, amely a legh1vebben 
szolgá]ja a magasztoo célkitű
zéseket. 

viseli az ifjúságot. Ne várjuk w-...i ....:  

GáspáT Sándor elvtárs, a 
Vasutas Dolgozók Szakszerve
zetének elnöke felszólalásiá

Vegyük figyelembe 

a helyi adottságokat 

baln !kifejtette, hogy a vasutas De látni kell azt is, hogy ez 
ifjúság még mindig nem talál- nemcsak az ifjúság feladata! 
ja meg az öt megillető helyet. Nagy feladatunk, hogy az 
A DISZ-SZervezetek mindenütt egész vasút ügyévé tegyük a 
ott vannak ha�úlyozta Landler Jenő kultúr- és sport
- de alkotó erővel, az őket ünnepségeket. Vegyenek részt 
jellemző lendülettel nem miJtl- benne a vasutas fiatalok mel
denütt vannak jelen. Pedig a lett - a seregszemle megnyil
vasutas ifiknek nemcsak a vánulásaföan - a vasutas dol
munkában, de még a repre- gozók és azok családtagjai is. 
zentativ vonatkozásban is elöl Elsősorban persze a nagyobb 
a helyük. Javasolta, hogy a szolgálati helyeket gondolom 
DISZ a már me�évö szerve- - mondotta -, ahol vasutas 
zeteken keresztül intézze a kolóniák vannak. 
kultúr- és sportünnepségek 

I 
Arról sem kell megf�led

szervezését. Hangsúlyozta. kezni, hogy ha a DISZ-f,a!al 
hogy a meglévő lehetőségeket nagyszerűen szerepe! a sz1�
és létesítményeket jobban kell padon vagy a sportrendezve-

Ili forgalmi szolgálattevő 

azonban mondotta - a a lán!!'.. Ho,ry miért? Nehezen hl
mindenáron való központi iro- szik el. kedves olvasöink. Néhánv 
nyitást, hanem kezdeményez- mét,e.r cső hlánvz!l<. MásCél esz
z.enek az e"Ves igazgatóságok tendeje. -es akire rábízták az 
Nevelési Tanácsai a helyi vi- íllrvet. tehetetlen Másfél éve nem 
szonyoknak me!!felelöen. Fö tudla el!ntéznl. hol!'V meo:kaniák 
célunkat. a politikai nevelés a néhánv méter csövet. Pedf!!'. 
megjavítását. ma még nem ér- ennyi ldl'í alatt hatalmas városok. 
tük el. Ez az első feladat. A Ipartelepek épültek már hazánk· 
szakmai nevelés és a politikai ban. Szerencsére tii városaink. 
nevelés együttesen teszi alka!- irváraink épilését mások lntéz
massá üjainkat arra. hogy ték. 

A napló türelmes 

Tatabánva alsóról e 7362-es 
rendszerint 4-6 óra késéssel ln· 
dul el útlára. Ezzel a vonattal 
senki sem töt•l'ídik Tatabánya al-

són. A sokórás késést a menetle
velek ég eseménykönvvek rö,:,zi
tU<. A forgalmi naplóban viszont 
azt olvashatluk. hol!'V " vonat 
rendes: ez nem rendes dolo.C!. 

MEGJELEN IK  

1955; cJecember ze. 
• Jv", ""'· """-

KITONTETÉSEK - Ajándékmúsort ad a Petőfi 
rádió december 28-án 16,10 

A Magyar Népköztársaság órakor a miskolci igazgatóság Elnöki Tanácsa a sajtó te- dol,gozóinak az őszi forgalomrén egy évtizeden át ki- ban elért kiváló eredm�yei-
fejtett érdemes és �redm� kért. .. nyes munkássága elismere- _ A legnagyobb vasúti uzem 
séül Szelecsényi István elv építé..<:ét kezdik meg rövidesen 
társnak, a Szocialtsta. Vasútért a Kínai Népköztársaságban, a 
szerl,esztőjének a Munlca :Er- nagy déJ.kínai iparvárosban, 
demérem kitüntetést adomá- Csan.gcsunkban. 
nyozta. Bánki Géza, Bisztra.y - Gyermekváróterem nyílt 
Kálmán és Szász Ferenc elv- a szombathelyi vasútállomá
társak a Szocialista Vasútért son. A helyiségben mesehÖ:i
rovatvezetői a Magyar Nép- alakok díszítik a falakat es 
köztársaság Minisztertanácsa sok játékkal szórakoú1atnak a 
által alapított „Kiváló dolgozó" vonatraváró gyel"IT1ekek. 
kitüntető jelvényt kapták a - A magyar közlekedési Ipar 
lap fennállásának tízéves év- elnevezésű bélyegsorozatot bo
fordulója alkalmából. csátottak torga-lomba 40, 60, 83 

filléres, 1,- 1,20, 1,50 és 2,- új vasúti hidat adtak át forintos címletekben. a forgalomnak a Volga felett. _ Az úttörő-vasutasok az Kazántól 25 kilométernyire. úttörőszP.rvezet jubileumi évé-
- A győri kisvasúti kísérleti nek tiszteletére mun,'kayer

pá.lya. tervén dolgozik az UV A- senyt indítottak, amely iú: TERV. A kísérleti pályán az nius l-ig tart. A verseny elso 
exportra kerülő kisvasúti moz.. helye7.ettje külföldi táborozá
donyok és kocsik kipróbálá- sem vesz részt. 
sán kívül kisvasúti ellenállás- 24 oras figyelmeztető méréseket is lehet majd vé- sztrájkkal követelték a francia geZ'lli. vasutasok fizetésük felemek\• 

- Tapasztalatcsere-látogatás- sét. A figvelmeztetö sztrájk a ra. utazik december 29-én a Bu- közlekedésben nagy fennakadapesti Rakodási Főnökség dásokat okozott. 
több dolgozója_ D;b:.ec�nbe. az _ Helyreigazítás. Lapunk 51. ottani rakodas1 fonökseghez. 

1 
számában „Az MNDSZ párt-

- A Pécsi Törekvés Repülő irányftá-sa a budapesti i,i;azSporkör a napokban a „Land- gatóság területén" című cikk• 
ler Jenő Repülősportkör" ne- ben téves információ miatt 
vet vette fel. helytelen adat jelent me,g. Az 

- A szolnok.l pályaudvar fel- i_gazgatóság könyvelösé,gében a 
vételi épületének tervezését dolgozók 60 százaléka nő s 
az UV A TERV befejezte. Az 30 százalékát az ötöd•k vas
építkezé<;t már január 2-án utasnap alkalmával kitü_ntet• 
megkezdik. ték, illetve megjutalmazták. 

A sportköri vezetőségek újjáválasztásának 
eddigi tapasztalatai 

M'nt Ismeretes, a SZOT az 
OTSB-Yel karöltve októberben 
hatá1·ozatot hozott a sportkör! 
s=ko, ztá!yok. sportcsoportok 
vezet5inek. valamint a soortkörJ 
elnökségeknek és felülvizsgáló 
bizottságoknak újjáválasztására. 
A választási munka fö célkitű
zése többel< között az volt. hogy 
olyan becsületes sportvezelük, 
al<ik harcoltak az 1954. évi de
cemberi és az 1955. évi márci
usi Ismert párthatározat végre-
JraJtá�ií�rt. riiű!<iiiJési Jerületilkön 
továbbra 'Is megmarad anak. Azo
kat viszont, akik munkájukat 
ros,szul végezték, leváltsák. s 
helyükbe azokat a dolgozókat 
bízzák mea a soort vezetésével , 
akik iránt megvan a tagság bi
zalma és eleget l,o tudnak lenni 
a rájuk háruló feladatoknak. 

'.Az újraválasztás másik céfia 
as volt, hogy a szak'.osztályok
ban, sportcsoportokban és magá
ban a sportköri elnökségekben 
CoJyó munka polltlkalla,r meg
erősödjék, szer,·ezettebbé váljon. 

Céll<itűzés volt továbbá, hogy 
a választési munka lebonyolítá
sát a párt Központ! Vezetősége 
határozata szellemében hajtsák 
végre. Ennek alapján figyelem
mel kell lenn! az üJ sportköri 
tagok szervezésére, a tagdllrtze
tés megja,·[tására, a sport1éte
sitmények és szerelések megóvá
sára. a sportolók termelésben 
való helytállására, fegyelmezett 
m,agatartására. 

A határozat a makosztályok 
és sportc90portok vezetőségének 
újjáválnsztását november hónap
ra szabta meg. A sportköri el
nökségek úJJáválasztásának idő
pontjául decembert Jelölte meg. 

Sportegyesületünknél a swk
osztályok és sportcsoportok ve
zetőséi,i újjáválasztása egy-kél 
kivétellel megCelell'íen :oa]lott le. 
A tagság szinte teljes létszámmal 
vett részt a választásokon. me
lyeknek sikerét a 90k és élénk 
hozzllszólásávat blztosftotta. A 
legtöbb helyen felvetették a ve
zetés hibái mellett. egyes sporto
lók helytelen magatartását !s. 
Ezek ,a birálatok és önbú•álatok 
megszabták ,a helyes utat az új 
vezetőség számára. 

tgen sikerült vezetöségválao:-z
tás volt például a Miskolci Köz
lekedési Törekvés fabdarúgó
szakosztályánál. ahol a választás 
után a tagsá,:, bensllséges önnep-

ség keretében bűcsúztatta el a 
k3tonal szolgálatra bevon ufó 
sporltársa!L 

Nem volt példamutató azon
ban a Miskolci Vasutas Törekyfg 
Jabdarúgó-szakosztályának vá
lasztása. Gyenge és Ce!Oleles 
szervezés miatt háromszor (ll kel
lett elhalasztani a választást. 
mert a vezetésre felkért elvtár
sak nem vállalták a szakosztály 
!rányltását. 

November l-től 30-la El'.l6 
sz:tkosztály- éS sporlcsoportveze
töségi újJáválasztást bonyolilot
tat< le. 

Az országos e\nöks,é,ghez beér
kezett Jelentések szerint ebben 
a hónapban '.l28 sportkörben kell 
új vezetöséget választant. De
cember :l4-lg 180 sportkör telt 
eleget kötelezettségének. Ezek a 
választások. h•a lehet még élén
kebbel< voltak. mint a szakosz
tálvoknál. Általában Jó ell'íké• 
szftés és az alapos viták Jeile• 
mezték ezel,et az üléseket. Jő 
ell'íkész!té.s eredménye volt a 
BeJspednél, az Autótaxfnál, :az 
Utasellátónál és a �yöngyösl 
mintaszerű választás. Ezel<néJ a 
SJ)ortkönöknél a többórás ös,;ze
iöYetelt kult(ormüsor. vag,, film
vetítés fs érdekessé és változa
tossá tette. 

megfelelő időben. megfeleli 
kezekbe kerüljön a vasút ve
zetése. A szolgálati vez.etöknek 
úgy kell segíteni a fiatalokat, 
ho"v maguk is osztályrészesei 
is legyenek az ifjúságból ára
dó lendületnek. lelkesedésnek, 
az őket annyira jellemző ifjúi 
varázsnak. A szolgálati veze
tőknek a politikai osztályok 
irányvonalát bele kell vinniök 
a munkJába. a gazdasági tény
kedésbe. Nem szabad megfe
ledkezni arról, hogy pártunk 
határozata e!á!yenesen megkö
veteli az ifjúsággal való fog„ 
lalkozást, a velük való törő
dést. Bízom abban. hogy a ve
zető elvtársak m egértik ennek 
az ifjúsági seregszemlének 
rendkívüli horderejét és becsü
letesen, lelkes irányító tevé
kenységgel hozzájárulnak a 
sikerhez. Legyen ifjúsá$lnk 
ügye mindannyiunk ügyévé. 
erre kötelez bennünket a né
pünk iránti szeretet, a pár
tunk iránti hüsé.e;. 

Ezután Csanádi elvtárs kö
zölte. hogy az Országos Vas-
utas Ifjúsági Nevelési Tanács 

A N É PSZAVA 1956-os 

CSALÁDI NAPTÁRA 
december 27-én az államvas-
úti gazdasági vez�tök és a 
DISZ-funkcionáriusok részére 
országos tanácskozást tart. A 
tanácskozás célja. hogv a Köz-
ponti Vezetőség 1955. máiU6 

ELBESZÉLÉSEK, NOVELLÁK. VERSEK. 
TUDO�fÁNY ÉS TECHNIKA, SPORT, 
OR VOSI 1 A.NÁCSA DÓ, 
KÖZÉRDEKÚ TUDNIJ' ALÓK S7B„ STB 

27-i, valamint a DISZ II. 260 oldal. 32 oldalas képmelléklet 

A tagság több helyütt élt a.: 
épftő blrálat Jogával. A Kőbá:iy�I 
Törekvés atlétái például nem Ja• 
rultak hozzá a jelöltek megsz.a
vazásához, mert úgy talál tá!{, 
hogy azok közül egyesek �ei:n 
a1katmae.ak a vezetésre. A kerba
nyai atléták olyan határozatot 
hoztak, melv nerlnt minden __ ver
senyzl'í vállalta. ho�:r az uz".m 
dol o:ozól közül egy u.1 sportköri 
tagot szervez be. Pécsett az 
l956. esztendö elsl'í felében 300 
űj sporlf<öri tag beszervezését 
,·ál!afták. Mlslrnlcon általáno:, 
örömre eltűnt az eddig tapasztal· 
ható sovinizmus és szóbakeri\lt a 
közönsé1t nevelésének kérdé!le 
is. J;;rdekes volt a ces:Jé_di Kenéz 
Bél.a (Yálo,ratott birkózol felszó
lalása. Az ·  élversen;'rzö rámula• 
tott arra. hogy szak�zt�lyáb-q!' 
igen gvenge az utánpotla.9. Fi
gyelmeztette a vezetőséget. hogy 
idejt'ben kell a Clatal?k!-<al meg
kedveltetn I a birkozast. mert 
ennek hiányál>an veszélybe 
kerül a ha'lyományokkal ren• 
delkező ceglédi birkózó sport. 
A sportszeretet ritkán ta
pasztalható egészséges me,rnyl
latkozésát bizonyította a c:zékes,. 
fehérvári választás. Egyesek rel
vetették, ho,a:v a s,éke,:Cehérvárl 
Törekvés Jabdarúgó-csapats eset, 
feg szám!that arra, hogy beos,., 
tást nver az NB fi-be. A .lóz,anut 
gondolkozó vezetők és Játékcsok 
relhlvták a fü,velmet arra. ho,zy 
ez az érdemtelen beo$ztás hely
telen volna. A csapat jól megállja 
a helyét a megyei I. osztályban. 
de JefenlegJ képessége nem le• 
sz1 etkalmassá arra. hogy ugyan-
Ilyen reményekkel vegyen részt 
az NB !!. küzdelmeiben. A he
lyes tehát az, hou a szél<esre
hérváriak Játszanak továbbra is 
a megyei ba.l'loksáo:ért. és ha ctt 
olvan eredménveket érnek el. 
mely feljogosftJa bl<et a felsőbb 
osztályba való jutásra, aki<0r 
ro'{laJkozzanak ezzel e. kérdés�el. 
Az elmúlt két hónaoban leza.1. 
!ott választások szelleme h!Yen 
tükrözte viss.za a párth�•.1;rr,7at 
... P!kltúz�c::eit, s ez biztc�ft;;\\c nrrn, 
l,i(lrtv c-nort':'!YVt'C'fl1etf1nk fr""'"t�ö
södve lát hozzá az 1956-os esz. 
tendő komoly feladataihoz. 

kongresszusának határozatai Á Á FORl
"'

T szellemében értékelje a va•- R 6 - "' 

1 951 óta vasutas Yarqa Jolán tiszt. A fiatal OISZ-taq ma már 
büszkén mondhatja, hoqy eqyik forqalmas budapesti állomáson. 

a Déli-pályaudvaron teljesít kUlsös forgalmi szolqálatot. 
(Kovács Géza CelY.) 

utas fiatalok közötti nevelő-
munka helvzetét é< me!!szabia 
a vasút gazdasági vezetőinek. 1 
valamint az ifjúság vezetőinek 

J feladatát. 

Kapható: a21 ikemi bisott,ágoknál 
é• a Nép„a1'a kiadóhi„atalában, Budaput, 
VII, Rákóczi-út 54 
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A VA S U T I  F ó' O S ZTÁ L Y E 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  Szovjet vendégeink a záhonyi állomáson a foqadásukra meqJelent 
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Dolgozzunk úgy, hogy a D ISZ II. kongresszusa 
további nagy sikerek kiindulópontja legyen 

Több mint egy hónap telt 
el a DISZ II. kongresz

szusa óta. Az eltelt idő már bi
zonyítja. hogy a kongresszus 
új sikerek forrásává vált a 
vasutas DISZ-szervezetek 
munkájában is. 

Pártunk útmutatásai alap
ján a kongresszuson kialakult 
nagyszerű program. a felada
tok szépsége és nagysága. min
den vasutas fiatalt örömmel. 
büszkeséggel tölt el. Világo
sabban látják feladataikat. ér
zik nagyobb felelősségüket. 

Alapszervezeteink munka-
tervükben �ögzítilc le. hogyan 
fognak harcolni a kongresszus 
határozatainak végrehaitásá
ért, mit tesznek egy-egy hó
nap során. Sok DlSZ-vezető
nek gondot okoz. hogy a sok 
feladat közül hogyan válassza 
ki a legfontosabbat. mihez 
kezdjen először? A nehezebbé. 
bonyolultabbá és felelőssé_gtel
jesebbé vált munkában azon
ban van eg_v biztos iránytűnk, 
amely egész ifjúsági szövetsé
günket, minden vasutas DISZ
szervezetet. minden vasutas 
fiatalt eligazít a feladatok so
kaságában. Ez a biztos iránv
tti : a pttrr pulítikájá.nak isme-
7'ete, e politika érvénuesítése 
t•asutas VISZ-szervezeteink 
munkájában, azoknak a fel
adatoknak megualósítása, ame
lyek t•égrehajtására pártunk 
Központi Vezetöségének a 

VISZ II. konaresszusához írt 
levele kérte a Volaozó Ifjúsáa 
Szövetségét, a dolaozó fiatal-0-
kat, köztük a vasút ifjúmun
kásait. 

Mint i!iúsági életünk példáz
za. DlSZ-szervezeteink min
den eddl_gi eredményének for
rása: a párt vezetése. S mert 
mindenkor forró lelkesedéssel 
követtük pártunkat. azért ál
lapította meg a DISZ eddi_gi 
munkájáról a párt Közoonti 
Vezetősége a kon5(resszushoz 
intézett levelében : ,,A szocia
l,zmus építésében. az ifjúsá:i 
nevelésében pártunk minden
kor számíthatott a VISZ seaít
ségére. Az ifjúság! szövetséa a 
haza javára végzett önfelál
dozó munkájával kivívta dol
gozó népünk megbecsülését és 
szeretetét." 

pártunk. amely létrehozta. 
édes gyermekeként óv· 

ta, védte. segitette az ifjúság 
szö,� ,sé_gét. most a szocializ
mus építésének jelenlegi sza
kaszában azt kívánja:  neveljék 
a VISZ-szervezetek - köztük 
a vasúton működő DISZ-szer
vezetek - a dolgozó ifjúsáaot, 
a vasút fiataljait még forróbb 
hazaszeretetre, erősítsék ra
gaszkodásukat és szeretetüket 
a felsza.baditó Szovjetunió 
iránt: neveljék a vasút fiatal
jait a proletárnemzetköziséo 
szellemében. Pártunk ma azt 
kívánja, hogy a DISZ-szerve
zetek formálják a vasút ifiú
ságában a szocializmust építő 
emberek legjobb tulaidonsá
_gait. a munkaszeretetet. a tett
erőt. a készsé_get. hogy nagy 
üzyünk _győzelméért minden 
akadálvt leküzdiünk: az edcti
_r.;nél határozottabban nevel
jék a fiatalokat a szocialista 
erkölcs szellemében. 

Feleliünk meg mi is. vasutas 
fiatalok ,mnak a várakozás
ns.k. amit Rákosi elvtárs a 

kongresszusi felszólalásában zelés bevezetésében a zalaeger• 
hangsúlyozott: "Különösen S2'€gi, a pécsi és a celldömölki 
fontos most. az ú; ötéves terv fűtőház fiataljai. 
küszöbén. hoC111 a dolaozók el- Járóműjavftóinkban bátran 
sajátítsák az új technikát, a támaszkodnak a fiatalokra és 
fejlettebb műszaki tudást. ha egy-egy munkahelyet. 
Semmi kétség, hoflll ebben a 

üzemrészt meg kell erősíteni. 
tekintetben a mi diszistáink. a az ifjakat csoportosítiák át. 

fiatal-Ok elönuben vannak. Vasutas ifjúságunk egét;zé-
Bennilk méa nincs ú1111 beavö- nek az ő példájukat 
kerezve a réai, az ö fejük fob- kell követni. Előttünk áll a 
ban foa. könnuebben tanulnak vasút legnagyobb erőpróbája, 

az őszi forgalom. Ifjúsá_gunk 
és ha megértik a fejlettebb már most a felkészülés során 
technikát, a fejlettebb terme- tűnjön ki jó. lelkiismeretes 
lés jelentöségét, meg vagyok munkájával minden szolgálati 
győződve 7'óla, hogy nagy lö- ágban, a pályaíenntartásnál, a 
kést fognak adni ú; ötéves iáróműjavítólrnál, a forgalom
tervünknek." nál és az egyéb. nem kevésbé 

Egész dolgozó népünk készül 
fontos szolgálati helyeken. 

a második ötéves tervre, mely- Legelső. legfontosabb felada
nek a szocializmus alapjait tunk. hogy DISZ-szervezeteink 
kell leraknia hazánkban. A lel- biztosítsák. hogy a vasutas if
kes készülodést mutatják az júság egésze bekapcsolódjon 
1953. évi tervek túlteliesítésé- az őszi forgalom során a szo-
1·e, időelötti befejezésére. a mi- cialist.a munkaversenybe. 
nőség javítására. az önköltség DISZ-szervezeteink vegyék csökkentésére tett vállalások. észre azokat is akik eddil( DISZ-szervezetelnk mertisz-
telő feladata. hogy ebbe a ver- még nem túntek ki a munka 
senybe bekapcsolják a fiatalok terén, segítsék ezeket, foglal
százezreit. mindenütt érezhető kozzanak a gyengébbekkel is. 
legyen a fiatálok lendülete,· üzemeinkben. szolgálati he
akarata. erele, lyeinken ne csak két-három 

Pártunk Központi Vezetősé- kiváló dolgozó vagy brigád le
ge a kongresszushoz írt leve- gyen, hanem legyen kiváló az 
lében ezt kérte tőlünk: ,.Ne le- üzem, a szolgálati hely vala
gyen egyetlen ifjúmunkás sem. mennyi fiatalja a.ki nem vesz részt a szocialis-
ta munkaversenyben. Lefllletek 
szakmátok mesterei. a korsze
rű technika harcosai. Küzdje
tek a szervezetlenség. a fe®el
mezetlenséa. mindenfajta laza
ság ellen." 

Ezek valóban harci célok 
DISZ-szervezeteink. ifjú 

dolgozóink számára. megvaló
sításukhoz szívós, kitartó küz
delem szüksé_ges a régi, a 
meroizokott ellen. Az értetle
neket fel kell világosítani. 
meg kell g_vőzni, az ellenséget 
pedig le kell leplezni. hogy a 
célok valóra válhassanak. 

E célok megvalósításához 
tettvágy, lendület. romantika 
szükséges. mely fiatalságunk 
jellemző tulaidonsága, 

Vasutas ifjúságunk a terme
lés. a vasúti szolgálat ellátása 
terén már eddig is széo ered
ményeket ért el. Nem egy vas
utas fiatalra büszkék lehetünk. 
A dombóvári Korontos Miklós, 
a pécsi igazgatóság egyik le_g
jobb mozdonvvezetőie túlsú
lyos vonatok továbbításánál 
ért el kiváló eredménveket. A 
Szombathelui Járóműjavítóban 
Fodor Sándor és Vass László 
DISZ-titkárok ifi-brigádjai a 
normarendezés után az új nor
mát 145-1 50 százalékra telje
sítik. Kiváló munkát végez 
Komlón a Petófi ifi-brigád. 
akik kocsimozgatási tervüket 
130 százalékra teliesítik. A 
mecsekjánosi pályafenntartás 
ifi-brigádia állandóan sztaha
novista szinten dolgozik. 

Nem feledhetiük el. hogy az 
,.500"-as és „2000" tonnás moz
galom beindulásánál élenjárók 
voltak a fiatalok. Buda-pest
Celldömölk között Pesti .Tózsef, 
a celldömölki fűtőház ifi-moz
clonvvezetöie VP7.Ptte az Plső 
soo:as vonatot. Ott van�ak fia
taljaink ma is a túlsúlyos moz
galom elterjesztésénél. Ott van 
a legjobbak között Pajor Gyu
la dombóvári ifi-mozdonyveze
tő. Elsők voltak a pakurás tü-

DISZ-szervezeteinknek az 
eddiginél ióval többet kell 
foglalkozniuk ifjúságunk szak
mai felkészültségével. a szak
mai oktatás, továbbképzés le
hetőségeinek biztosításával. 

Nem kell különösebben ma
gyarázni. hogy a vasúti munka 
bonyolult gépezetében igazán 
csak az tudja megállni a he
lyét, aki szakmáját iól ismeri. 
aki szakmáját szereti és abban 
tovább akar fejlődni. 

Le(J1Jilnk mi vasutas fiatalok 
a magunk területén az új tech
niTca előrevivói, harcoljunk a 
réai normák meadöntéséért. 
neveljük munkánk termelé
kenységét az újítások, ésszerű
sítések ezreivel, a szo.kmai 
képzettség tökéletesítésével. 

DISZ-szervezeteink keltsék 
fel ifjúságunkban a tanulás 
vágyát. szervezzenek szakmai 
előadásokat. tanfolyamokat. 
tapasztalatcseréket, vegyék 
igénybe sokkal jobban_ mint 
eddi_g a fiatal műszakiak. az 
élenjáró sztahanovisták. az 
.,öreg" vasutasok nagy tapasz
talatát. sokoldalú tudását. se
gítőkészségét. 

Folytassuk tovább kezde-
ményezéseinket. A kong_ 

resszus előtt mintegy 200 
D!SZ-őr.iárat alakult. s nem 
egy már nagy eredmén.vt ért 
el. Például a Szombathelyi Já
róműjavítóbo.n. a auóri fűtő
házban 1 0  000-12 OOO forintos 
megtakarítást értek el. 

Ne legyen az országban se
hol olyan szolgálati hely, ahol 
a DISZ-szervezet ne hozna lét· 
re DISZ-őriáratot. Ugyanak
kor azonban azt is látnunk 
kell, hogy ez a mozgalom csak 
e_gy a sok közül. Számtalan le
hetőség áll előttünk. kezdemé
nyezzünk bátran. tegyünk ja
vaslatokat a vasúton új moz
galmak elterjesztésére. 

Az a valóban jó DISZ-szer
vezet. melynek tagjai éleniár
nak a termelésben. a szolgálat 

ellátásában, ahol a fiatalok 
mindent megtesznek a terme
lékenySég növeléséért. az ön
költség csökkentéséért, a oon
tos, menetrendszerű. baleset
mentes. gazdaságos közleke
désért. 

Mi vasutas fiatalok a kon_g
resszuson vállaltuk. hogy eze
ket a célokat a magunk terü
letén valóraváltjuk:. elszállít
juk azokat a termékeket is. 
melyek a felajánlások teliesí
tése során idő előtt elkészül
nek. Minden erőnkkel azon 
leszünk. ho� bányáink. ko
hóink. üzemeink. nagy építke
zéseink. mezőgazdaságunk dol
gozó ifjúsága munkáiában á 
vasúti szállítások miatt egy 
perc időveszteséget se szenved-
jen. 

Növeljük a vasutas DISZ
szervezetek tömeabefoluását. 
DISZ-szervezeteink termelés
re mozgósítása legyen e_gyben 
nevelés is vasutas ifjúságunk 
felé. A vasutas DISZ-szerveze
tek élienek együtt a fiatalok
kal a munkában. a sportban. a 
szórakozásban. A fiatalok éle-
tük minden területén- érezzék 
a DISZ-szervezet segitségét. 

a szórakozással, sporttal fog
lalkozzanak, igyekeztek ifjú
ságunkban elterjeszteni a na
cionalizmU.$t, a fegyelmezet
lenséget, a közön:i,-t. Ezek a 
törekvések jelentkeztek a vas
utas alapszervezetek munká
jában is. 

A kongresszus leleplezte eze
ket a nézeteket, élesen elítélte 
terjesztőit. Ezek a jobboldali 
elhajlók mélységesen lebecsül
ték a magyar ifjúságot, s de
magóg módon a jobb jövőt 
hirdették. ugyanakkor éppen 
ellenkezőleg, újból a nyomort, 
szolgaságot hozták volna ifjú
ságunk nyakára. 
A magyar ifjúság tudja, 

hogy számára a párt az 
igaz, az egyetlen helyes utat 
mutatja. A VISZ felado.ta, 
hogy az ifjúságot marxista
leninista szellemben nevelje, 
olyannak nevelje, hogy kész 
legyen a párt politikájáért 
harcba menni. 

Harcoljon minden vasutas 
DISZ-szervezet az ellenséges, 
nacionalista és jobboldali né
zetek ellen, harcoljon a még 
meglévő közöny, fegyelmezet
lenség ellen. Segítse ellí, hogy 
ifjúságunk vidáman éljen, és 
ugyanakkor legyen kész hősi 
tettekre, nagy eröfeszítésekre 
is. Fordítson minden DlSZ
szervezetünk nagy f4lyelmet 
- felhasználva a múlt év ta
pasztalatait - a jövő oktatási 
év előkészítésére, a Petőfi
iskolák megszervezesere. A 
politikai oktatás a vasutas if
júság szocialista szellemben 
való nevelésének egyik alapja. 

A DISZ II. kongresszusa 
többször hangsúlyozta, hogy az 
előrehaladás előfeltétele az 
alapszervezetek munkájának a megjavítása, továbbfejlesztése, 

Sok ifiúsá_gi szervezetünk 
mé_g elzárkózva él. azt a hely
telen és káros elvet vallva. 
hogy „inkább legyünk keve
sen . . •  több emberrel több a 
bo.j." Világos, hogy ahol !gy 
gondolkoznak. ott a DISZ-szer
vezet nem jelentős tényező és 
nem is válhat azzá. mert csak 
az ifjúság egy kis részét tömö
ríti. ereje kicsinv. Néhánv 
taggal nem lehet átfogni az if
i ú.ság sokoldalú, színes életét. 
nem lehet tevékenyen részt 
venni a sportegyesület. a kul
túrotthon, a kultúrcsoBQ,t. 
könyvtár. stb. munkájában. 
A laoszervezeteinknél le 

kell küzdeni az ilyen és 
az ehhez hasonló helytelen né_ 
zeteket. VonjBU'.lak be a munká
ba minél több még nem DlSZ
tag fiatalt. érjék el. ho_gy szol
gálati helyük minden becsüle
tes dolgozó fiatalja a szervezet 
tagja legyen. 

A kongresszus előtti hóna
pokban jelentős fejlődés indult 
m.eg ezen a téren. nem egy 
szolgálati hely van. ahol a fia
talok 90 százaléka DISZ-tag: 
például Kaposvár fűtőháznál. 
a Budapesti Va.sanuagjavító
náZ, Várpalota állomáson. 
S.wmbathelu Járóműjavító
ban, Szentes állomáson és fű
tőháznál Veszprém-kiilsó fútő
háznál. · Tapolca fütőháznál. 
Sárvár állomáson. 

Haladjunk tovább ezen az 
úton. Rövid időn belül a vas
utas ifjúság döntő többsége 
legyen a DISZ t agja. Ez azon 
feladataink közé tartozik. ame
lyet a kongresszuson Rákosi 
elvtárs is nyomatékosan alá
húzott. Nekünk is azon kell 
lennünk, hogy a DISZ milliós 
szervezetté váljon. 

A jobboldali elhajlók ,,poli
tika-mentes" ifjúsági szerveze
tet akartak, azt mondták, ,.az 
ifjúságnak nincs szüksége a 
marxista-leninista oktatásra, 
nem érti meg azt, nem az ifjú
ságnak való, unalmas" - és 
elhhez hasonló badarságokat 
fecsegtek. Azt tanácsolták, 
hogy a DISZ-szervezetek csak 

a szervezeti élet állandó íoko-
zása. 

Ennek szellemében legalap
vetőbb feladatunk az eddigi
nél sokkal több gondot fordí
tani az alapszervezetek mun
kájára. Elő kell segítenünk, 
hogy minden szervezetünknél 
javuljon a vezetőség munkája, 
jőiienek létre DISZ-csoportok. 
Gondoskodnunk kell a DISZ
vezetők fokozottabb képzésé
ről. A vezető szerveknek el
lenőrzésük során lényegesen 
jobb, magasabb színvonalú se
gítséget kell nyújtaniok az 
alap&zervezetek vezetőinek 
feladatuk ellátásához. 

A kongresszus ráirányította 
pártszervezeteink figyelmét az 
ifjúság munkájára. Már a 
kongresszus előkészítésének 
idején, de azóta is lényegesen 
többet foglalkoznak a párt
szervezetek a DISZ-szel. azon
ban ezen a téren van mé_g ten
nivaló. Egyes pártbizottságok. 
alapszervezetek még elhanya
golják a DISZ-szervezet irá
nyítását, támogatását. Ugyan
akkor élesen fel kell lépnünk 
egyes szervezetekben jelentke
ző olyan nézet ellen, amely 
mindent csak a segítségtől vár. 
amely a munkát legszíveseb
ben a pártszervezettel végez
tetné el. A fokozódó segítség 
nyomán vasutas DISZ-szerve
zeteink váljanak a pártszerve
zetek „helyi segédcsapataivá". 

p ártunk Központi Vezető
sége felhívt„ a pártszer

vezetek füzyelmét a még foko-

zott.abb támogatásra és köte
lezte a párt valamennyi tagját, 
legyen miniszter. szakszerveze
ti vezető. sportvezető. igazgató, 
va_gy olyan párttag, akinek 
nincs tisztsége vagy funkciója, 
hogy a maga helyén képessé
geinek megfelelően a rendeLke
zés.re álló eszlwzöket felhasz
nálva segítse és támogassa az 
egész magyar ifjúság nevelé• 
séMk ügyét, a VISZ mun.ká-. 
ját. 

DISZ-szervezeteink sikerei• 
nek alapvető for-rása a párt• 
szervezetek segítő. irányító 
munkája. Ifjúsá_gi szerveze
teink támaszkodjanak jobban 
a pártszervezetekre. Legyen 
tapasztalt kommunista vezető a 
vezetooé_gben. vegyenek részt 
olyan gyakorlott. fiatal kom
munisták a DISZ munkájában. 
akik biztosítani tudják a párt 
politikájának maradéktalan ér
vényesülését, akik mellett 
olyan fiatalok nevelődnek, akik 
méltók lesznek a párttagság
ra. 

Pártunk Központi Vezetősé
gének levele a DlSZ II. kong
resszusához feladatunkká teszt. 
hogy neveljük a fiatalokat a 
proletár nemzetkö-ziség szelle
mében. 

Mi, vasutas fiatalok sokat 
tehetünk a proletár nemzetkö
ziség szellemének elmélyítése 
érdekében. A vasúti sínek nem 
érnek véget határainkon. Ál
landó kapcsolatban va_gyunk a 
Szovjetunió, a népi demokrá
ciák vasutasaival. Merítsünk 
sokkal többet. mint eddig, a 
szovjet vasutas fiatalok. a 
komszomolisták, a ,épi de
mokratikus országok v, ,;utasai• 
nak tapasztalataiból. 

A vasutas ifjúság egyre job,, 
ban felismeri, hogy ez kime
ríthetetlen kincsesbánya szá• 
mun.kra. Ezt igazolja, hogy 
egyre több DISZ-szervezetünk 
veszi át azokat a tapasztalato
kat, amelyeket Jegutóbb a 
Kiszlják elvtárs vezetésével itt 
járt szovjet vasutas Komszo
mol-küldöttség adott. 
A tapasztalatszerzés továb,, 

bi fejlesztésére DISZ• 
szervezeteink zöme közvetlen 
levelezési kapcsolatot terem. 
tett a szovjet vasutas Komszo
mol szervezetekkel. 

E kapcsolatok minden bi
zonnyal tovább s2élesítik és 
mélyítik a proletár nemzetkö
ziség szellemét, fejlesztik vas• 
utas ifjúságunkban felszabadí
tónk és védelmezőnk. a Szov
jetunió .iránti szeretetet, újabb 
tapasztalatokat adnak munká.. 
juk iobb elvé_gzéséhez. 

A cél világoo. Ifjúságunknak 
minden lehetösé_ge megvan, 
ho_gy e célokat maradéktalanul 
me_gvalós!tsa. Cselekedeteink
kel, tetteinkkel bizon}·ítsuk be, 
hogy pártunk számíthat ránk. 
Dolgozzunk úgy. hogy a DISZ 
II. kongre,;szusának munkája 
további nagy sikerek kiinduló
pontja legyen. Helytállással, 
példamutatással nverjük meg 
ifjúsági szövetsé<!ünk számára 
a vasutas ifjúság egészét, vi• 
gyük harcba pártunk Politiká
jának győzelméért, melynek 
megvalósítása népünk. ifjúsá
gunk további felemelkedtsé
nek zálo_ga. 

Vaslltas fiatalok! Á/Qatok az ,, . 

forgalom sikeréért vívott harc élére! 



2 SZOCIALISTA V ASűTeaT 1955 AUGUSZTUS 9. 

HÁ.R,OMFELEJTHETETLEN NAP K13DVESBARÁT AINKKAL 
- Szovjet vasutas komszomolista küldöttség látogatása hazánkban -

Minden látogatás, amelynek során szovjet ember hazánk terilletére lép, a segCtÚfl11.t/Úi
tást, az idősebb testvét- támor;,atását, újabb és 
újabb tapc13zta!at0ik átadá&it ;eienti. 

tekkel való találkBzás. A küldöttek a magyar 
vasutas fiatalok által hazánk felszabadulásá
nak 10. évfordul,ója tiszteletére a hála és a 
szeretet jeléül készitett ajándékok átvételére 
jöttek Magyarországra. Itt tartózkodásuk alatt 
több hel11en látogatást tettek, segítséget adtak 
a vasutas DISZ-szervezetek politikai és szak
mai munkájához. 

Különös öröm é8 meatiszteltetú a oo.rutas 
fiatalok számára a néhán11 héttel ezelőtt ha
zánkban járt szov;et komszomoli8ta küldőt-

Példalcépeinlc a liós lenini lcomszomolist6k 

A záhonyi állomásra össze
sereglett vasutas fiatalok, idő
sebb dolgozók lelkes ünneplé
se közben érkezett meg a 
szovjet vasutas komszomolis
ta küldöttek vonata. A záho
nyi vasutas fiatalok virág
csokorral kedveskedtek a 
vendégeknek. A vasút politi
kai főosztály, a vasutas fiata
lok és minden vasutas dolgo
zó nevében Bognár Imre elv
társ, a vasút politikai foosz· 
táJy ·  vezetője üdvözölte drága 
barátainkat hazánk szabad 
földjén és a következőket 
mondotta: 

- A  magyar vasutas fiatalok 
mindenkor példaképifknek tar
tották a hős lenini komszo
molistákat, a szovjet vasuta.s 
fiatalokat, akiknek segítség
adása attól a perctől, hogy 
1945-ben a hős vörös hadsereg 
harcosai haZánkat fels!ZIO>badí
tották, egy pi!la.natra sem 
szűnt meg. Ez a találkozó 
még tovább szilárdítja a ma
gvar és a felszabadító szovjet 
nép megbonthatatlan barátsá
gát. Kívánjuk, hogy érezzék 
magukat nau11on jól körünk
ben! - fejezte be beszédét 
Bognár elvtárs. 

Az üdvözlésre KisZljdk elv
társ, a küldöttség vezetője, a 
szovjet vasút politikai főigaz
gatóság kom.szomol ügyeket 

intéző helyettes vezetője vála
szolt. Lelkes ünneplés köze
pette elmondotta, hogy nagy 
örömmel tettek eleget a ked
ves meghívásnak. Örülnek an
nak, hog11 találkozhattak a 
magua,r v�ta.• fiata!Qk �íil� 
ddtteivel, akiknek munkasike· 
reiről már eddig is 0!11 soka-t 
hallottak. A továbbiakban 
hangsúlyozta, hogy a barátság 
elszakítha.tatlan szálai fúZik a 
szovjet vasutas komszomolis
tákat a magyar oosuta.sokhoz, 
fegyvertársaiknak tekint.k 
őket és kívánja, hogy a 
magyar vasutas fiatalok to
vábbi sikereket érjenek el 
hazájuk szocialista épitésé· 
ben, a szocialista vasút meg
teremtésében. 

A küldöttség tagjai a fiatal 
vasutasok sorfala között vo
nultak az állomás kultúrter
mébe, ahol a magyar és a 
szovjet himnusz elhangzá
sa utári Bogy6 Géza elvtárs, a 
vasút politikai főosztály he
lyettes vezetője megnyitotta a 
swvjet vendégek tiszteletére 

jának, útmutatásának tiolt 
nag11részben köszönhető. 

A továbbiakban hang:sú
lyo2lta, hogy a magyar fiata
lok leghőbb vágya és célkitű
zése méltónak lenni a hős 
lenini Komszolmolhoz, amely
nek tagjai a nagy honvédő 
háborúban a haza védelmében 
és a háború befejeztével a bé
kés építőmunkában a haza
<Szeretetnek és a proletár nem
zetköziségnek legragyogóbb 
példáját mutatták és hiszi, 
hogy ez a találkozó még to
vább fogja szilárdítani a népünk 
és ifjúságunk közötti barátsá· 
got, a Szovjetunió vezette ha
talmas béketábort. 

Szúcs Zoltán elvtárs, a va
sút politikai főosztály ifjúsági 
alosztályának vezetője emel· 
kedett ezután szólásra, hang
súlyozva a magyar vasutasok 
rnegtiszteltetését, hogy a hős 
lenini Komszomol küldötteit 

láthatják vendégül, amely 
újabb sikereik forrását jelenti 
számukra. 

Az ünnepség további részé
ben Papp Etelka a záhonyi 
DISZ-fiatalok nevében, Mátrai 
János elvtárs a debreceni 
lgazgató.ság vasutas fiataljai 
nevében, Nagy János elvtárs 

a debreceni vasút politikai 
osztály nevében köszöntötte a 
szovjet vendégeket. 

A felszólalásokra Andrej 

Kiszlj,ak elvtárs, a küldöttség 
vezetője válaszolt és többek 
között megállapította hogy 
az elmúlt 10 év alatt a ma
gyar nép szilárdan halad a 
szocializmus útján. Ismerik 
eredmén11einket, s örömmel 
veszik tudomásul, hogy e!:>ben 
az eredményben részü·. van a. 
magya.r vasutasoknak is. Ki· 
vánják és hiszik, hogy ez a 
találkozó még tovább mélyíti 
a két nép barátságát, bíznak 
benne, hogy a ka.pc.�olatunk 
még erősebb és állandó Lesz. 

A h6la és a szeretet aj6ndékai 

A jólsikerült kultúrműsor 
után a küldöttség tagjai nagy 
érdeklődéssel megtektntették 
a magyar vasutas fiatalok 
ajándékait, akik ezzel is ki 
akarják fejezni hálájukat, ra
gaszkodásukat a szovjet nép, 
a szovjet vasutasok iránt. 

Egy díszes kötésű Komszomol
és DISZ-jelvénnyel éikitett mű· 

Drága elvtárlakl 

vészi kivitelű albumba kötöt
ték Bognár Imre elvtárs, a 
vasút politikai főosztály veze
tőjének és Csanádi György 
elvtárs, MAV vezérigazgató
nak, a Szovjetunió vasút
politikai főosztálya és a vasút 
legfelsőbb szakmai vezetői ré
szére küldött alábbi levelét: 

Ha.mnk felszabadulásának 10. évfOTdul6ját ünnepeltük a 
közelmúltban és ebből az alkalomból vasutas DISZ-szerveze
teink leveleket intéztek péld.aképetkhez, a lenini kvmszomol• 

szervezetekhez. A vasutas DISZ-szervezetek megírtá!le a kom
.szomolistáknak, hogy milyen szeretettel gondolnak rájuk tíz
éves felszabadulásuk a!kalmáb6Z és további si:kereket kívántak 
a komnnunizmust épiw munkáfu!khoz, a világbéke megóvásáért 
folytatott harcukhoz. 

Kérjük az elvtársakat, hogy tolmácsolják hős va.sut.asatk
nak a ma.g11ar vasutasok forr6 elvtársi üdvözletét és jó
kívánságait, Ma1111ar0Tszág népéne!k tizéves felszabadulási év
fordulója alkalmából. A magyar vasutasok hálatelt szívvel, 
nagy szeretettel gondolnak azokra, akik a szabadságot hozták 
el számukra, a hős szovjet katonálkra. a szovjet emberekre. 
A magyar vasutasok szívükbe zárták a szovjet vasutasokat, 
alk,iknek ö.nzet!en baráti támogatását a felszabadulás óta él
vezik. Az ő példájukat követik munlkába,n. helytállásban, or
száguk épitésében egvaránt és történelmi évfordulójuk allw;l
mával gandola.tuk hozzájuk száll, igaz ba.rátaikhcz, feawer
társa.ikhoz, a szocialista haza és a kommunizmus épité.se so
rán ol11 sdk si!kert elért hős szovjet vasutasokhoz. A ma1111ar 
vasutasok ígérik példaképeiknek, a szovjet vasutasoknak, h.oflu 
méltó tanítvánn11á fejlődnek, minden akaratukkal segítik ha
zájwk további erősddését, töretlen harcot folutatrui:IG a béke 
ügvéért, mel11nek az egész világon a szovjet emberek az él
harcosai. 

rendezett ünnepséget. A meg- A ferencvárosi fűtőház f!atal
nyitó után KádllS István elv- jai a :Cútőház szénszerelőjének 
társ, a DISZ Központi Vezető- kicsinyített mását küldték a 
ségének titkára a küldötteket kievi vasút politikai ioazr7at6· 
a. DISZ Központi Vezetősége ságr,ak. Az f:szak! Járómújavl· 
és az egész magyar ifjúság t6 ifjúsága egy családot áb
nevében szeretettel köszöntöt· rázoló szoborral kedveskedett 
te. Elmondta, hog11 a felszr.ba- az omszki vasút politikai igaz· 
dulás id6pontját6Z egyre erő- gat6ság fiataljainak. A Nvu
sebb bai·áti szálak fűzik a ma· gati pu. diszistái egy kicsinyí
gyar ifjúságot péld.aképéhez, tett jelzőberendezést küldtek 
a. hős lenini Komszomolhoz és a tallini vasút politikai igaz· 
megállapította, hogy a.z az út, gat6ság fiataljainak. A békés
amit eddig megtettünk. azok a csabai fűtőház fiataljai egy 
sikerek, amel11eket eddig el- 424-e:s mozdonyszabályzó mo
értilnl, ifjúságunk nevelé3e te• j deljét készítették a Moszkva
rén a hős Komszomol példá· Kurszkája állomás vasutasai-

nak. A szegedi fűtőház DISZ
szervczete hálája és szeretete 
jeléül egy 424-es mozdony 
modelljével kedveskedett a 
Moszkva-Kievszkája állomás 
kornszomolistáinak. Hosszan 
sorolhatnánk a kedves ajándé
kokat, amelyet 340 vasutas 
DISZ-szervezet fiataljai küld
tek idősebb testvéreiknek, a 
szovjet vasutas kornszomolis
táknak. 

Az ajándékok mellé egy-egy 
levelet is mellékeltek a DISZ
fiatalok a következő szöveg
gel: 

Drága. barátaink! 
Felszabadulásunk tizedik évfordulója al

k<1lmáb6l forró szeretettel köszöntünk ben· 
nete'c.et. A dicső Szovjet Hadsereg tíz esz
tendővel ezelőtt szabadította fel hazánkat ,i 

fasiszta elnyomás al6Z és dolgozó népünk 
ráléphetett a felemelkedés, a szocialista é'Df
tés útjára. Mi, fiatalok szaba.don építjük 
szép lv.I,ánkat és ezt a szovjet -népnek kö• 
szönhetjil!k, amelt' nemcsa/, szabadságot ho
zott számunkra, de minden segítséget meg· 

adott ahhoz, hogy élni tudjunk a, szabad
s4ggal. 

Mi, a VISZ-szervezetbe t,ömörült vasutas 
fiatalok, pártunk vezetésével, lankadatlan erő
vel harcolunk a szocia.lízmus épitéséért, a 
béke fenntartásáért és kívánjuk nektek, 
komszomolista vasut.asolcnak, szeretett péZ

daképeinknek, hoau to1,ább i-� sikereket ér
jetek el a kommuni?mus építése terén, erő
sítsétek továbbra is szereteft hnzótr-k�t, a 
hatalmas Szovjetunió', a világbéke őrét. 

Hároms1.ázne3YVen levél, 1 a szeretet nagyszerű kifejezői. 1 további szilárdulásának meg-
340 kedves ajándék, a hála és a megbonthatatlan barátság pecsételői. 

A megbonthatatlan bar6fs6g jegyében 

A miskolci tartózkodás alatt várták a kedve!!' látogatókat: 
1 

az emelvényről a virágerdő
a szovjet kom•zomolista kül- a nagy szovjetország vasutas b�l mosoly�gnak a szeretet!el 
döttek nagygyűlésen találkoz- küldötteit - a kom.szomolis- vart ven�egek - � szoviet 

tok miskolci fiatalokkal. •ákat. 

1 

va�ut�s fiatalok. �hg akar � a 

I • • . szunni a taps, az osszesereg-Ritkán látott ennyi embert Szinte kirobban, s percekig lettek mnnrlanivalói: . k a „Bunkó". Fiatalok, fiúk, Iá- dübörög a taps, amikor szét- retetének, lelkesed���ek 
s
�t 

iiyok, idősebbek szorongva nyílik a színpad függönye, s musba szorított kifejezője. 

Czímma JánO& elvtárs, a 
vasút politikai főosztály agit. 
prop. osztálya helyettes veze
tőjének megnyitója után, a 
vasút politikai főosztály he
lyettes vezetője, Bogy6 Géza 
elvtárs üdvözölte a hős lenini 
Komszomol küldött�:t. 

Hangsúlyozta. hogy ,,a ma
gyar vasutas ifjúságot a hála 
ezer szála köti a szovjet vas
utasokhoz és lcöti a komszo
molistákhoz. Ma már ,iincs a 
vasúti szolgálatnak olyan ága, 
ahol ne ta.nu!tunk tiolna 
jobban, eredménvesebben do!· 
gozni az idősebb testvértől. Az 

ittjárt szovjet elvtársak ta
pasztalatátadása anyagi erővé 
vált itt Miskolcon is: tavaly el
nyerték a kongresszusi zászlót, 
az idén a felszabadulási ver
senyben pedig az élüzem cí
met." 

A továbbiakban megígérte, 
hogy „mi a szovjet nép példá
ján még tovább fogunk dol
gozni a béke építésén, hogi, 
megakadályozzuk a háborús 
kísérleteket, horw méltó fe -
vertársakká fejlődjünk a béké
ért vívott harcban." 

A szűnni nem akaró éljen
zés után a Borsod megyei 
pártbizottság nevében Putno
ki elvtárs, a PVB titkára üd
vözölte a swvjet vendégeket. 
Gonda elvtárs, a Borsod me
gyei DISZ-bizottság szervező
titkára orosznyelvú üdvözlő
je után Bánlaki elvtárs, Mis
kolc állomás főnöke a mis
kolci csomópont dolgozói ne
vében az örök barátság jelké
peként egy szobrot nyúi. tt 
át a vendégeknek, amely 'l 
szovjet és a magyar partizá
nok találkozását ábrázolja. 

Egy pillanatnyi csendet kö
vető ütemes dobszó meglepe
tést sejtető hangjai mellett 
hat úttörő lép a terembe. A 
csapat egyenesen felmegy az 
emelvényre, s egy kis szóke 
leány orosz nyelven üdvözli a 
"endégeket. Alig bírják az ap
róságok a hatalmas virágcsok
rokat, amelyeket átadnak a 
küldötteknek. Előkerülnek a 
piros nyakkendők és a jelen
lévők nagy tapsa közben a 
szovjet elvtársakat tisztelet
beli úttörővé avatják. (A leg
kisebbek szívbőljövő ajándéka 
ott is maradt kedves vendé· 
geink kabátja felett egészen 
az ünnepség végéig.) 

A lelkeshangú üdvözlésekre 
Kiszljdk elvtárs, a Komszomol
küldöttség vezetője válaszolt, 
tolmácsolva a szovjet vasutas 
fiatalok, a szovjet komszomo
listák forró üdvözletét. Hang-

súlyozza, hogy megérkezésük 
első percétől érezték, látták 
azt az előrehaladást, amelyet 
a magyar nép tíz év alatt 

elért. Nagyon boldogok., hogy 
a szocializmust építő munká
ból a vasutas fiatalok is ki
veszik a részüket. KiszljalG 
elvtárs utalt az ifjúság közötti 
munka fontosságára, megálla
pítva, hogy az egész vasutas
fiatalság még nincs a DISZ 
soraiban. útmutatásként el
mondotta, hogy a mégjobb 
munkának feltétele: a legszé
lesebb ifjúrogi rétegeket be 

vasutas kommunisták, Turnal 
Lajos elvtárs, az Igazgatóság 
dolgozói nevében ígéretet tett 
arra, hogy a párt vezette úton 
a Szovjetunió segítségével 
egyre nagyobb eredményeket 
fognak elér.ni, hozzájárulva 
ezzel is a szovjet magyar meg„ 
bonthatatlan barátság erősít� 
séhez. 

Az ünnepséget követő szín.; 
vonala.s kultúrműsor után a 
jelenlévők sokáig elgyönyör. 
ködtek a szovjet kornswm04 
listák által ajándékozott albu◄ 
mok, zászlók, munkamódszert 

Meqérkezés Miskolcra. A kép el6terében balról Jobbra: NylkolaJ 
GavJaqyln, Bogyó Géza, a vasút politikai föosztály helyettes vezet6Je, 
Igor SesenJan 6- Gavora Jenö, a MAY személyszállltásl osztályának 

vezetője. 

kell vonni az Ifjúsági Szövet· ismertető plakátok, munkata• 
ségbe, mert jó és eredrnényeR pa.sztalatokat leÍl!Ó tablók, ser• 
munkát csak szervezett ös;ze- legek k3nyvek sokaságában, 
fogással, egymás segítésével melyek kifejezik a swvjet if. 
lP.het elérni és erre a vasutas júság szeretetét a magyar va„ 
DISZ-szervezeteket a legrneg- sutas ifjúság iránt. 
felelőbb ifjúsági szervezeti for- A nagygyűlés után a mlB-4 
mának tartja. 

1 

kolci fűtőházba vezetett a 
Beszélt arról, hogy Záhony- V_:ndégek úti�: �- m_i�kolci : ú· 

ba.n megnézték azokat az aján- toh�znál „Koszont3�k .. 
� �6;. 

dékokat, amelyeket a magyar leni?14 Komsz�! .. uldo.teit. 
\·asutas fiatalok a koanszomo-

1 
"Jf:lJ!n,,,

a sz_ov3�t-ma.gyar ba,, 
listáknak készített k A lké- ratsag. f�hratu orosz és ma-

. . e · z e gyarnyelvu plakátok fogadtálc sz1tés gondossagában a szere- látogatókat. tet megnyilvánul�ait látták. a . 
Hangsúlyozta, hogy a két or- _;Al�g hangzan_ak el az üd• 
szág ifjúságáns.k kapcsolata vo�losz.avak, a v1rágcsokrolc át„ 
ezzel is tovább mélyült. a�asával, az otth�nosan �oz.-

Majd így folytatta: A szov- �':> vendégek má;IS a legJobb 
, koms " . • ifi·mozdonyvezeto után érdek• je. '?�sutas zomoh.stak lődnek. Néhány perc múlva meobiz,ak, hogy _adjam át a már a 424 140-es tetejéről mo. magyar vasutas fiataloknak az I og le Kovács Gábor a általuk készített ajándé1cokat. fig}obb ifjú mozdonyve�ető, tn ezt a� l'lkalmat ragadom Szinte Jeugtik a gépről, mi◄ meg

. � átadásra. kor meglátja a szovjet bará• 
Kivanom, hogy ezek az tokat. Ki&sé félszegen vála• 

ajándékok serkentsék még szol.gat a szapora kérdésekre, jobb munkára a magyar vas· Továbbita11ak-e túlsúlyt? Visz
utas fiatalokat. tlie-, a ma- nek-e 2000 tonnát? Mennyi 
gyar-szovjet megbonthatatlan szenet takaríta11ak meg? 
barátság!" - fejezte be �zé
dét Kiszljak P.lvtárs. 

A hazai és a Szovjetuniót szeretni n6lunk egyet jelent 

De Kovács elvtárs megle
petése hamarosan eltűnik, l!I 
már száll is a válasz: vona· 
tonként átlag 400 tonna túl
súlyt továbbítanak, s gyakran 
megbirkóznak a 2000-rel i5' 
Aprilisban 22 tonna szenet ta◄ 
karftottak meg, 5270 kilomé
tert futottak. 

Bognár Imre elvtárs, a vas
út politikai főosztály vezetője 
zárószavában megköszönte az 
ajándékokat, s ígéretet tett, 
hogy eljuttatja azokat a vas
utas fiataloknak. Hangoztatta, 
hogy minden magyar vasutas 
fiatal azon fáradozik, hogy mi
nél többet tegyen hazánkban 
a szocializmus felépítéséért. A 
hazát és a Szovjetuniót szeret
ni nálunk egyet jelent. Nem lehet jó hazafi az, aki nem így cselekszik, nem így gondolkodik. Nekünk, vezetőknek kötelességünk minden erővel hazaszeretetre neveln,; a vasutas fiatalokat, hogy hason
lóak legyenek példaképünk
höi:, a hős lenini Karnszomol
ho1, 

- M07.donyvezetók, forgalmi 
dolgozók, fiatalok! - folytat
ta - rajtatok a sor, rajtatok 
múlik, hogy kié lesz az Idő
sebb testvér munkáJilkat segí
tő ajándéka. Majd befejezésül 
Bognár elvtárs a következőket 

mondotta: 
,,Kérem szeretett ven.dége

in'ket, vigyék el ifjú.ságun ·e 
szívből jöv6 köszönetét az 
ajándékokban i• meunyilvá
,:iuló segítségért, igérjük, hogy 16 munkával háláljuk meg a 
szerető támogatást. További sikereket kívánunk a hős szovjet vasutas ifjúságnak a kommunizmus felépíté�éé;t és b"· kéért vívott harcához." 

Szárn11asi G11u!a elvtár, a vasút politikai osztály � a 

SesenJan elvtárs a miskolci vasutasok k6T'ébet1. Balszélen Kovács Gábor, a miskolci tat6ház leqJobb Ifi mozdonyvezetője. 

Kiszljak elvtárs szeretete je-, 
léül feltűzi mellére a Kom• 
szomol-jelvényt. 

Hány ifjúsági brigád. van1 
- hangzik a kérdés. A fút� 
házfónök már felelne is - de• 
hát a vendégek a fiataloktól 
várják a feleletet. Minden so• 
rozatban egy, tehát összesen 
öt ifibrigád dolgozik egymás
sal versenyezve - mondja 
Kovács Gábor. S hogy kér„ 
dés nélkül is mondjon vala◄ 
mit, büszkén említi, hogy szo• 
cialista megőrzésre vették át 
a gépet. Awnban nagy meg• 
lepetéssel hallgatja Kiszlja� 
elvtárs szavait : a Szovjetunió
ban már nem veszik át sz� 
cialista megőrzésre a mozdo• 
nyokat, hiszen minden dolgozó 
kbtelessége a népvagyon óvá
sa, gondos karbantartása. Al· 
landó díj van kitűzve a leg
jobbaknak. Minden mozdony. 
vezető fő törekvése az anyag
takarékosság, a túlsúlvtováb
bítás, harc a csillagokért. 

- Hát az micsoda? - nagy 
érdeklődéssel kérdezik a kö• 
rülállók és Kiszljak szavaiból 
mindjárt meg is tudjuk. 

Elmondja, hogy a nagyobb 
eredmények elérésére '.örek
vés a legszebb, legnemesebb 
harc. A háborúban a szabad
ságért folyó harcban egy-egy 
ellenséges repülőgép, harc
kocsi megsemmisítése után fe• 
hér karika került az ágyúcsövekre. Most, a béke csatáiá„ 
bán meghatározott mennyiséo 

(Fol11tatása a 3. oldalon., 
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HÁROM FELEJTHETETLEN NAP KEDVES BARÁTAINKKAL. 
(Folytatás a 2. oldalról} 

r 
ment az ifi mozdonyvezetó-

gd túh;űly-továbbitás esetén nek -, hogy a Szovjetunió-
. · 

k si· ban a mozdonyokon őrzik a bri· csillagot festenek a szru:, oc . gádkönyvelési lapot, amelyre ra - a békés építés gyozelmi 

I 
dekádonként rákerülnek az 

�léiil. Azért mondja ezt el, eredmények, a mozdonysze· 
mert az eredmények „összeka- mé!yzet mmdig maga előtt 
parása" egy kicsit nehezen látia teljesítményét. 

� szakmai tudós p6rosulion a politikai felkészUltséggel 

Még néhány jótanácsot ad 
a magyar fiataloknak. .,Ta
nuljanak szorgalmasan, ne 
azégyeljék az idősebbek, ta
pasztaltabbak segítSP.gét ke-

selik a szovjet vasutas fiatal
ságot. 

Igor Sesenjan elvtár& a fú
tőházban érez-te magát legott
honosabban. Nem is csoda, 

Klszljak elvtárs a miskolci fQt6házban egy Ifjúmunkás mellére 
feltüzl a Komszomol•jelvényt. 

l'e6ll!. Pensze a szakmai tu-

, 

hiszen vasutas egyenruháján 
dás egyedül kevés, állandó .PO· a sok kitüntetés között ott ra
litikai képzés is szükséges, gyogott a legjobb mozdonyve-
hogy tudják és lássák, mi a zetőknek járó kitüntetés is. 
cél, miért dolgoznak. Jövete- Úgy belemelegedett a beszél
lünk célja, hogy segítsünk. A getésbe a mozdonyvezetőkkel, 
nagyobb tapasztalat és az egy !ütőkkel, lakatosok.kal, hogy 
célért küzdés me�öveteli, ugyancsak kellett mvitálni, 
hogy mindazt, amit mi eddig mire elhagyta a neki oly ked· 
elértünk, segítségként adjuk a ves, otthonos fütőházat. 
magyar vasutas fiataloknak" A magyar elvtársak elmon- bűcsűznak a kedves ven- dották, hogy a miskolci fút6-dégek.. . házban nagyon sok gondot 

A latogatás soran sok szO okoz a csőfolyás Aprólékosan esett az�ról a megtÍ6zteló kérdezgették, ho·gy náluk gya
feladatokrol, amelyeket a párt kori-e az ilyesmi, s ha nem, és a kormány a lenini kom- hogyan érték ezt el. 
szoli6táknak „sz�bot_t

;, 
Kiszl�k _ Nálunk préselik, perem.e-elvtár.!, a küldottséo vezetőJe i.k és h tik „ t elmondotta, hogy náluk mi· z egesz a csove -

lyen fontosnak tartja a párt rnond0tta. 
és a kormány a vasutas ifjű· - Mi is valahogy így csi
ság munkáját. Egy-egy na- náljuk, de a hegesztés nem 
gyobb munka, például az őszi szokott jót tenni a csőnek, 
:forgalom beindulása előtt ma- megkeményedik, s hamar 
ga a miniszte-r tart tájékozta• megvan a baj - magyarázták 
tót a komszomol·aktlvák ré- a mieink. 
szére. Az ill6truktoroknak na- Kiderült, hogy 13 óráig tart 
gyon jele<ntós szerepük van a a mosás, a mi 40 órás mooási 
Komszomol-<Szerve-zetek támo- időnkkel szemben. Náluk is 
gatá6ában, a munka ál"l,andó melegmosó berendezéssel vég
ellenórzésében. A Komszomol- zi.k a mosást, s amíg a víz 
gzervezeteket segitő instrukto· cirkulál a kazánban, egy el· 
rokat is gyakran összelúvják, csurgató készülékkel aluLról 
s minden fontos feladatról eUolyatják az iszapot. 
alaoosan és részletesen tájé-
koztatják őket. Ezeket aztán A versenynyilv6nosság 
felhasználják a szakvezetés 
6egítésére. A rövidre méretezett látoga-

A Komszomolban elsórendú tások során sem feledkeztek 

ManoJlenko elvtárs a maqyar mozdonyvuettJknek a esapáqyak 
kenését magyarázza. 

követelmény, hogy a vezetó
beosztasú funkcionáriusok mi
nél több időt töltsenek kinn 
a munkahelyeken, az alap
szervezeteknel. Kiderült. hogy 
egy hónapban átlag 20 na· 
pig vannak kinn a területen, 
hiszen ahogyan Gavjagytn 
Nyikolaj elvtárs, a lembergi 
politikai osztály komszomolfe
lelőse mondta - az, hogyha 
benn ülünk a hivatalban, egy
általán nem egyenlő a munka 
elvégzésével. 

Sokat beszéltek a szovjet 
elvtársak a VIT-re való ké
szülődésről is. Hatalmas ver
sengés folyik ugyanis azért, 
hogy kik a legeredményeseb
bek a legjobbak közül, akik 
majd a varsói VIT-en képvi-

meg a szovjet elvtársak a ver
senynyilvánosság után érdek
lődni. Különös figyelemmel 
szemlélték Miskolc személypá
lyaudvaron nemcsak a külön
böző jelszavakat, és faliujsá
gokat, hanem az egyéb hirdet
ményeket is. Elismeréssel 
adóztak a friss versenyeredmé
nyek, a tervek teljesítésére 
mozgósító plakátok láttán. Di
csérték az élenjárókat népsze
rüsítő falitáblát. Helyeselték a 
társadalombiztosítási tanács 
munkáját, az üdül.SS szépségeit 
bemutató, a dolr,ozóknak a 
szakszervezethez küldött kö
szönőleveleiből összeállított 
híradót. 

Mel!látták azonban a hiá
nyooságokat is, A miskolciak 

DISZ faliujságja előtt hiába 
volt a házigazdák minden ma
izyarázkodása, a dátumok el
árulták. hogy „szakállas" cik
kek vannak a fiatalok faliuj
ságján. 

Nálunk ez nem így van -
mondogatták, Mert bizony az 
ilyen fali régiség egyáltalán 
nem jelképezi a fiatalos lendü
letet. az ifjűság magával ra
gadó kezdeményező erejét. 
Naponta kell cserélni a cik-

keket. Az sem .. hiba" ha órán- váltó brigádok a vel'Senytársak 
ként. A faliujság csak !gy éri eredményéről és a munkamód
el mozgósító erejét. Nem olyan szerükről is, mert csak az az 
faliujságra van szükség, amely igazi, az a legtöbbet érő ver
mellett kézlegyintve járnak el. seny, amikor a versenytárs nem 
hanem olyanra, amelyről ál- rejti véka alá módszerét, hanem 
landóan űjabb és űiabb cso- átadja másoknak is, ha nem 
portok olyassák a legfrissebb fél attól. hogy a tanítvány 
eredményeket. a verseny állá- esetleg felülmúlja a tanítómes
sát. A faliujság a hírközlés tert. Igy helyes ez, mert a 
szerve, ezen keresztül szerez- nemes versengésből így nyer 
zenek tudomást az egymást legtöbbet a hata. 

A debreceni vasutasok körében 

A szeretett szovjet Komszo
molista ifjú.sági küldöttség to
vábbi útja Debrecen vasuta.sai
hoz vezetett. 

A városi köz-ponti kultúrott
hon mintegy ezer szemé!yt be
fogadó nagytermében jöttek 
össze ünnepi ülésre a debrece-
ni vasutasok köszönteni a 
komszomolista küldöttséget, 
kifejezésre juttatni a magyar 
és a szovjet vasutasok örök 
barátságát. 

Cztmma János elvtárs. a 
vasűt politikai főosztály agi
tációs és propaganda osztályá
nak helyettes vezetője meleg 
szeretettel üdvözölte a szovjet 
ifjűsági küldöttség tagjait és 
többek között hangsúlyozta. 
hogy a szovjet vasutas elvtár
saktól tanultunk határozott 
kemény harcot a régi, az el
avult ellen. Utalt beszédében 
azokra az értékes ajándékok
ra, melyeket a magyar vasűt 
ifjűmunkásai részére adomá
nyoztak és rámutatott arra, 
hogy a DISZ-szervezetek ezen 
ajándékok elnyerésének felté
teleit megismerve nemes ve
télkedésre kelnek a zászlók. 
serlegek elnyeréséért. 

A megyei és a városi párt
bizottság nevében �ziczki 
Ferenc elvtárs, a megyei párt
bizottság ipari és közlekedési 
osztályának vezetője köszön
tötte a szovjet vendégeket. 
Orosz nyelven üdvözölte a kül
döttséget Bernáth elvtárs, a 
DISZ megyei bizottság megbí
zottja. 

Kiszljak elvtárs. a szovjet 
küldöttsél! vezetője köszönté 
meg az üdvözléseket, hangsű
lyozva, hogy ,,a szovjet vasutas 

ifjúság szereti. tiszteli, barát
jának tekinti a ma1111ar vas
utas fiatalokat, akik fegyver
társaik a békéért folytatott 
harcban." 

* 

hogy a debreceni vasutas fiata
lok tovább folytatják harcu
kat. hogy fontos munkájukkal 
hozzájáruljanak a szocializmus 
mielőbbi felépítéséhez. 

Jávor Nándor elvtárs, a deo
A nagy kultűrtermet harso- receni járóműi�vító igazgatója 

na hangja tölti be. Uttörő fia- köszönti még a vasutas kül
talok jönnek, nyomukban pe- döttséget. s fogadalmat tesz 
dig kétoldalról a színpad előtt arra, hogy a nagyhirü vasúti 
felvonulnak az aranyhímzéses jármüJavító olyan munkát vé
selyemzászlókat hozó vasutas gez most az őszi forgalomra 
fiatalok. Mónm András elv- való felkészü'.és során, hogy 
társ. sztahanovista menetirá- kiváló minőségű mozdony- és 
nyító kér szót. Elmondja, hogy kocsiparkkal láthasson hozzá 
ezek a zászlók, amelyekkel a a magyar vasűt az őszi nagy 
debreceni vasutas fiatalok szállítások Iebonyolftásához. 
most bevonultak a terembe, a Az ünnepségek befejezése 
különböző munkaversenyek so- után, a meghitt baráti beszél
rán kerültek a vasutas dolgo-

1 
getések során űjra meggyőződ

zók, a DISZ szervezetek és az tünk a szovjet nép fiainak 
ifi-brigádok birtokába. Igéri, önzetlen seg!tségnyűjtásáról. 

A a..brecenl naqyqyal6s eln81<s6qe, Czlmma János elvlárs
J 

a vasút 
politikai f6osztály aqlt.-prop. osztiilyánal< helyettes vezef!IJi- az 

Unnepl beszédet mondja. 

:A f8m '8riféses rakod6si modszer mestere 

Fomina és GavJaqyln elvtárs vasutas flataJokkal beazéJget, 

űj módszer elsajátításáig ju
tottak. 

- F;ppen piperecikke!ket kel
lett továbbítani - mondotta -
s az áru nem töltötte ki a va
gont. Zsenya Vavilova mérle
gelő társammal bosszankodni 
kezdtünk: tulajdonképpen le
vegőt szállitunk. Meg kellene 
követelni a vagonok teljes 
megterhelését, ezzel mindjárt 
sok vagont lehetne felszabadí
tani más áruk számára, meg
gyorsulna a szállítás is. Kezd
tük törni a fejünket, hogyan 
csináljuk ügyesebben a rako
dást. 

- Például parfőm cik!kek 
rakodását végeztük egyszer, 
amely szállítmány Távol-Ke
letre indult. Egy sorba hat Iá-

Szovjet vendégeink a magyar nálásának kezdeményezője, a dát szoktunk elhelyezni. Mi 
vasút minden ágának eredmé- tömörítéses rakodási módszer beiktattunk egy hetedik sort 
nyei és hiányosságai iránt a elindítója, akinek munkamód- is, ha nem fért el hosszában. 
legnagyobb érdeklődést tanu- szerét a Szovjetunió vasűtköz- hát keresztben helyeztük el. 
sították, de mégis akkor lekedési müegyetemén is ta- Aztán rájöttünk. hogy egy kis 
érezték magukat igazán ele- nítják. ügyességgel a sorok magas-
mükben. amikor saját munka-

I 
ságát is lehetne növe:ni. Az el-

körükhöz hasonló magyar do!- Kérésünkre és a debreceni határozást tett követte: eggyel 
gozó elvt.ársaikkal találkoztak. állo?1áson hasonló_ szalanai b_;- több sor ládát helyeztünk egy-
I lt 1 L .d. F . osztasban dolgozo elvtá.l'6Il0k más tetejére mint korábban 

Az eredmény az lett, hogy 
míg azelőtt a nagyvagonokban 
800, a kicsikbe 300 ládát rak• 
tunk, most 1000 ládát tudtunk 
elhelyezni a nagyvagonokban, 
és 376-ot a kicsikben. 

Sok gondot okozott például 
a szövetvégek rakodása, ame
lyeknél a technikai norma 11 
tonnát !rt elő. s mi egy kocsi• 
ba csak 9. 9 5 tonnát tudtunk 
berakni. Hogy segíthetünk a 
bajon? Kezdtük a szövetvége
ket űgy összeválogatni, csopor„ 
tosítani, hogy az egyenlő hosz
szű, egyenlő vastagságű vége
ket raktuk egymásra, nem ösz
sze--vissza, ahogyan ezelőtt 
szoktuk. Es győztünk,. Nem• 
hogy 11, hanem 13 tonnát tud• 
tunk szállítani. Végülis ma„ 

gunk kértük, hogy a technikai 
normát 13 tonnában állapít• 
sák meg, és most folyik a küz• 
delem a 14 tonnás berakásért, 

Módszere ismertetése után 
kérte, hogy adjuk tudtára min• 
den vasutas fiatalnak, hogy 
még sokkal bővebben leírja 
munkamódszerét azoknak a 
fiataloknak, akik érdeklődnek 
iránta. Azt szeretné, ha minél 
több levelet kapna a magyar 
vasutas fiataloktól, azt szeret• 
né, ha minél több segítséget 
tqdna nyűjtani munkájukhoZj 

Nyíregyh6zi negyedóra 

Szombat délután. A külön„ 
vonat Nyíregyháza ál:omásá• 
ra érkezik. A küldöttséget mo
solygó tekintetek fogadják 
mindenütt. A vendégek az el„ 
ismerés hangján szólnak a lá„ 
tottakról. 

A vasutas laktanya megte
kintésére is marad még egy rö. 
vid idő Az épület stfiusáról 
beszélnek a szovjet elvtársak, 
Megemlítik, hogy a Szovjet.
unió nagy városaiban milyen 
tágas, minden kényelmet és 
szórakozást nyűjtó vasutas 
laktanyák várják a pihenni 
vágyó vasutasokat. 

Miután a menetrend csak 
negyedóra tartózkodást enge
délyez, így elindul a különvo
nat sok meleg baráti búésú 

·1tözben. 
Szürkületben érkezünk Zá• 

hony állomására. A felejthe
tetlen három nap véget ért, a 
drága barátok, elvtársak elvál„ 
nak a magyar vasutasoktól. 

Mégegyszer elhangzik az 
őszinte, igaz szó: a magyar és 
a szovjet vasutasok barátsága 
örök és megbonthatatlan. 

Besötétedik. A záhonyi va� 
utasok odasereglenek a külön„ 
vonathoz. 

Kiszljak elvtárs, a Komszo,. 
mol vasutas küldöttség veze
tője megáll Bognár Imre elv„ 
társsal, a vasűt politikai főosz
tály vezetőjével szemben. Ke
ményen nvűjtja a kezét. 

- Do szvidán11i;á. 
A szovjet delegáció vezetőie 

összeölelkezik Bognár Imre 
elvtárssal. majd sorra öleli 
az ottlévő magyar vasutas elv
társakat. Ki tudja meddig tart 
a bűcsú? Ismét és ismét át
ölelik egymást, a szovjet és a 
magyar vasutas elvtársak. sze
mükben könny <'Sillog, 

A Viszontlátásra, ;öjjetek. 
máskor is, drága elvtársak! 

Elindul a különvonat a sze
retett vendégekkel és a ma
gyar vasutasok kendőt lobog
tatva integetnek utánuk. amíg 
csak követni tudja a szem a 
szürkületben eltünő vonatot, 

elvtársnő is. a leningrádi pá- ta, hogy jutottak arra a gon- _, _______________________ _ 
gy vo ezze t 14 omina 

I 
kérésére készséggel elmondot• · · 

lyaudvar Komszomol-t:tkára, dolatra, hogy az addigi rako-
a vagonok gazdaságos kihasz- dási módszert megdöntve, az 8ogn6r Imre e/vf6rsnak, 

A nyíregyházi pályaudvaron. Boqnár Imre elvtárs (l<llzépen) 6s 
Szücs Zoltán elvtárs, a vasút polltil<,al fl!osztály IIJúsáql alo1ztályánal< 

vezetője Uobbszélen) a szovjet vend6qekk•I. 

a Magyar Államvasutak 
politikai főosztálya vezetőjének 
A Szovjetunió Közlekedésügyi Minisztériumának Politikai 

Főosztálya közli önnel, hogy a Magyar Népköztársaság Do� 
goz6 Ifjúság Szövetsége vasutas szervezetétől kapott ajándé
kokat a Politikat Főosztály dolgozói átadták a Szovjetunió 
vasúti vállalatai Komszomcl szervezeteinek. 

Az ajándélkok átadása alkalmával tartott gy-ii.lésekról le
veleket írtak az ajándékot küldő kollektívák részére. Ezek„ 
ben a levelekben a fiatal vasutas dolgozók köszönetüket fe
jezik kl az ajándékokért és kiemeli1k a két ország fiataljai 
közötti baráti kapcsolat nagy jelentőségét, 

Megküldöm a donyeci vasútigazgatóság Vorosilovgrád 
vasútigazgatóság Harkov f-ii.tóház fiataljai által a debreceni 
f-ii.tóház fiataljai részére továbbításra átadott leveleket. 

G. Csuma.csenko 
a Politikai Fóoszt,á,ly vezetője 



SZOCIALISTA VAS'OT'eRT 1955 AUGUSZTUS 9. 
A megbonthatatlan 
barátság iegyében 

A legjobb vasutas DISZ-brigádok nyerhetik el 

a /,ős lenini Komszomol ajándékait 

A magyar iljús6g aj6ndékai a komszomolista vasutasoknak -Magyarország tíz évvel ezelőtt szabadult fel a hitleri megszállás alóL Ezzel kapcsolatban a Magyar Allamvasutak ifjúságának DISZ· szervezetei ajándékokat készítettek barátaik, a fia•tal szovjet vasutasok számára. A magyar vasutasok meghívására szovjet delegáció utazott Magyarországra. Ebben a delegációban rajtam kívül részt vettek Igor Sesen;an, a moszkvai rendezőpályaudvar fútőházából, a Moszkva-rja.zanyi vonalról, Sztanyiszlav 
Manojlenko a Lvov-munkacsevói fútőházból, Lidia Fo· 
mina málbázónő, aki a lenin- l grádi moszkvai rendez.ópálya- ! udvaron dolgozik és Gavjagyin elvtárs, a lvovi politikai osz- · tály vezetőjének helyettese a 1 Komszomol vonalán. 

ka van erősítve, amelyen orosz nYelven olvasható, hogy melyik Komszomol-szervezetnek küldik az ajándékot. A címek között ott látjuk 
Leningrád, Alma-Ata Minszk 
Taskend, Ba!ku, Vladivosztok'. 
Tbiliszi, Habarovszk, Sztálin
grád, Ogyessza, Harkov, Csel
jabinszk, Komszomol.szk &Stb. szervezeteinek neveit. A Magy,ar Népköztársaságban való tartózkodásunk alatt 

terhelési módszeréről és brigádja eredményeiről. Sok kérdést tettek fel a mozdonyvezetők Igor Sesenjannak és 
Sztaniszlav Manojlenkónalc, akik részletesen elmondották a magyar elvtársaknak, hogy milyen módszerrel továbbítják a Szovjetunió mozdonyvezetői a túlsúlyos vonatokat. Különösen nagy érdeklődést váltott ki a jelenlévőkből 
Igor Sesenjan elbeszélése a szekcionális dugattyúgyúrű használatáról és a füst- és hővezetékek végződé6einek hegesztéséről. A fiatal magyar vasutasok élénken érdeklődtek mozdonybrigádjaink munkaszervezéséről és technikai oktatásáról. Minden kérdésre igyekeztünk kimerí · tő választ adni. 

A vasút politikai főosztály a Komszomol vasutas küldöttség kérésének megfelelően úgy határozott, hogy a hős Komszomol ajándékait a szocialista munkaversenyben legjobb ifjúsági DISZ-brigádok nyerhetik el. Az ajándékok a munkaver&eny győztesei között első ízben a vasutasnapon kerülnek kiosztásra. A következ.ó versenyszakaszok · a vasutasnaptól a Nagy Októberi Szocialis'ta Forradalom évfordulójáig és ezt követően az éves terv teljesítéséig, december 31-ig tartanak. A különböző &zakszolgálati ágak DISZ-brigádjai tehát kimagasló munkasikerekkel a következő ajándékokat nyerhetik el: 1. A „Szovjet-Délnyugati 
vonat fiatal vasutasaitól, a 
Magyar Népköztársaság fia
tal vasutasainak" feliratú 
1Jörös vándorztszlót a Legjobb 
forgalmi ifjúsági DISZ-bri-
17ád, ifi-túr. 2. Az igen szép kivitelű 
Komszomol-jelvénvt. melyet 
4 mozdonyon lehet elhelyez
ni, a legjobb fűtőházi DISZ· 
mozdony brigád. 

4. �A legjobb magyar ifjú
i:ági brigádnak a szovjet vasutas komszomolistáktól« fel
Lra.tú díszes voros vándor
zászlót a legjobb járóműja
vitói ifjúmunkás brigád. 5. A Szovjetunió Országos 
T,okomotív Sportegyesü,leté
nek emlékzászlajá.t a VIT
jelvényszerző versenyek szer_ 
vezéséért és rendezéséért 
nyerheti el a legjobb ered
ményt elérő DISZ-szervezet. 6. A leningrádi képesalbu
mot, a leningrádi gócpont 
fiataljainak ajándékát a. 

lwn.gresszusi versenyben kt. 
tünt legjobb vonatkísérő ifi.
brigád. 7. Hatvan darab szépiro
dalmi könyvet egyénenként 
nyerhetik el a legjobb ered
ményt elérő vasutas DlSZ
tagok. Fel versenyre DISZ-brigá• dok, előre a DISZ II. kong• resszus:;i határozatainak megvalósításáért. A párt mutatta úton kimagasló e.edményekkel legyetek méltóak a hős Komszomol ajándékainak elnyerésére. 

A záhonyi találkozás a megbonthatatlan barátság szellemében folyt le. A dolgozók közül sokan eljöttek a gyúlésre. A munkások meleg üdvözletét Papp Etelka elvtársnő tolmácsolta, a zábonyi DISZ-szervezet nevében Mát
rai János, a DISZ Központi Bizottságának nevében Kádas 
István elvtárs, a DISZ titkára köszöntötte küldöttségün· ket. 

MiskolcOn a két nép közötti megbonthatatlan barátság jeléül átnyújtottuk a magyar vasutasoknak a fiatal szovjet vasutasok ajándékait, egy bársony lobogót ezzel a felírással: ,,A legjobb magyar 
vasutas ifibrigádnak a szovjet 
komszomolista vasutasoktól." Atadtunk egy dicsőségkönyvet azért, hogy ebbe jegyez· zék be a magyar fiatal vasutasok legjobbjainak ne,·ét és eredményét. Atadtunk 

3. Egy értékes serleget a 
legkiválóbb eredményt elérő 
pályafenntartási ifjú.sági bri
aád. 

A szovjet vasutas komszomolisták ajándékai. 
(A lapban megjelent képek Németh Gyula felvételei) Anclrej Klszljak egy emblémát, amely a Kom-Nagy figyelemmel hallgatták a gyűlésen ré&Szvevők a mi elbe6zélésünket a fiatal szovjet vasutasok életéről és munkájáról és arról, hogyan vesznek részt a túlsúlyos mozgalomban, a munkaversenyben azért, hogy jobban teljesí,usék a terhelési tervet és új ut.akat keressenek a tartalékok felhasználása terén. 

delegációnk két nagy vasúti szomol-jelvényt ábrázolja. Ezt csomóponton, Mi&Skolcon és a legjobb ifjúsági mozdonyDebrecenben is járt. Minde- brigád kapja. Plaketteket nütt, akár fűtőházban, akár nyújtottunk át azok számára, járóműjavító vállalatnál, gé- akik legjobban sajátítják el pesített gurítódombon, ifjúsá- Blazsenov szovjet mozdony· 
gi klubban, nyaralóban, vagy vezető módszerét. Ezt a vorstadionban megjelentünk, sze· kutai fűtőház fiatal mozretett vendégként fogadtak donyvezetői küldték. Ezenkíbennünket. Mindenütt forró vül albumok, fotómontázsok üdvözlő szavakat hallottunk, és egy politikai és szépirodal· amelyekben a hála és a sze- mi művekből összeállított retet hangja cisendült ki a könyvtár volt az ajándékok felszabadításért Kommunista között. (A könyveket a Szov
Pártunk, a szovjet kormány, jetunióban adták ki magyar 

A MISKOLCI FŰTŐHÁZ FIATALJAINAK 

Ezután meg:;zemléltilk az ajándékokat, amelyeket egy különlegesen berendezett va· gonban áll!tottak ki. A több mint 60 ajándék között láthattunk arannyal hímzett zászlót, a budapesti Szabadiság...szobor mását, amelyet a szovjet harcosok emlekéré á.1-lítQttak, állítható szemaformodellt előjelzővel, kerékpár· emelő szerkezetet, amelyeket a kocsijavító műhelyekben használnak. Érezhető volt, hogy a fiatal magyar vasutasok az ajándékok elkészítésénél nagy gondossággal. szeretettel, igyekezettel jártak el. Minden egyes ajándékra kilS táblácis-

a lenini Komszomol :';lé. nyelven.) Megnéztük, hogy hogyan A magyar ifjú vasutasok-élnek és dolgoznak a fiatal I kal történt találkozás a legmagyar vasutasok, akik szá- szívélyesebb és legbarátibb mára a Magyar Dolgozók légkörben folyt le. Mi min
Pártja egyre jobb élet- és den erőnkkel azon leszünk, munkafeltételeket biztosít. hogy tovább erősítsük baMindenütt tapasztalhattuk, rátságunkat. szélesítsük a hogy magyar vasutas baráta- szovjet és a magyar vasuta· ink nagy igyekezettel alka!- sok közötti kapcsolatot.. mazzák sajátos viszonyaikra a Irta: Andrej Kiszljak, szovjet vasutasok élenjáró az M. P. SZ. politikai igazgamunkamódszereit. Nagy fi- tóság vezetőjének helyettese gyelemmel hallgatták Debre· a Komszomol-munkában. cen állomás málházói Lídia (Megjelent a „Gudok" 1955. 
Fomina elbeszélését vagonki- júlitts 16-i számában.) 

A debreceni fütöház fiataljainak 
zött a 64 OOO kilométeres nor
ma helyett 115 294 kilométer 
utat tett meg. 

Drága Elt•társak, Barátaink! 
Mi, a donyeci fővonal voro· 

silovgrádi fűtőházának kom
munistái és fiataljai fOTTó 
szívvel és meleg szeretettel tu· 
datjuk, hogy ajándékaikat 
megkaptuk, amelyek élénk bi
zonyítékai országaink között a 
közös harcokban született ba
rátság erősödésének. 

Ez a barátság ,wvekszik és 
erősödik népeink új, boldog 
életének építése során, min
den egyes győzelemmel meg
sokszorozza a béketábor, a de-
11wkrácla és a t!Zociatizmus 
erejét. 

örömmel emlékezünk a kö
zöttünk lévő barátságról, most, 
amikor a magyar nép nemré
gen lelkesedéssel emlékezett 
meg nagy nemzeti ünnepéről 
- Magyarország német meg· 
szállás alóli fel.szabadulásá
nak 10. évfordulójáról. 

Engedjék meg, hogy tiszta 
szívből üdvözöljük önöket e 
nagy ünnep alkalmával és to
vábbi sikereket kívánjunk a 
szocializmus épitéséMZ. 

Működnek még a világon 
agresszív erők, amelyek haszonlesés céljából új világhá
ború kirobbantására töreked
nek. Barátságunk további szi· 

!árdítása, a Szovjetunió és Ma
gyarország g�dasági erejének 
növelése, a munkagyőzelmek 
szaporításáért indított laözös 
küzdelmünk, nagy hozzájáru
lás az egész világ békéjének 
megerősítéséhez és garancia 
népeink békés, öntudatos mu11-
kájának védelméhez. 

Drága Elvtársak! 
Nagy figyelemmel követjük 

a kizsákmányolástól megsza
badult magyaT nép si.ke-reit a 
szocializmus építése során. A 
Szovjetunió népei gazdag ta
pasztalatot gyújtöttele a békés 
Illet építésében és ké9zek meg
osztani önökkel az alkotó 
munka sikereit és örömeit. 
Fűtőházunk fiataljai között is 
vannak étenjárók. 

Fútőházu.nk kollektívája az 
év öt hónapja alatt az �legy
tonna-kilométer tervet 103 szá
zalékra teljesítette. Gazdasági 
önel.számolásban 68 600 rubelt 
takarított meg, tü.zelőanyag
megtakaritása 993 tonna volt. 
Csökkentettük a mozdonyok 
mosási és javítási állásidejét 
0,8 órával. 

A fűtőházi kollektíva sike
réhez nagyban hozzájárultak 
a komszomolisták és a fiata
lok: Bojko Vladiszláv kom-

szomolista mozdonyvezető 48 
tonnánál több üzemanyagot és 
2000-nél több rubelt takarított 
meg. Mihajlo·v Alekszandr 
komszomolista mozdonyvezetö 
brigádja mintegy 24 tonna tü
zelőanyaggal kevesebbet fo
gyasztott és 1000 rubellel ke· 
vesebbet használt fel mozdony. 
javításra. Jaszínszki Mihail 
mczdonyjav-itó lakatos átlago
san 140 százalékos teljesít
ményt ér el. 

Valamennyi komszomolista 
és fiatal, fűtőházunk é!enjá• 
róinak példáját követve, alko
tó munkával segiti a békés 
építkezésben a szovjet nép si
kereit. 

Készek vagyunk önökkel 11 
kölcsönös kapcsolat fenntartá• 
sára, az alkotó munka sikerei• 
nek megosztására és tanulás„ ,·a, a világ békéjéért és boldog
ságáért az együttes küzdelemre. 

Foqadják drága barátaink 
szívélyes jókívánságainkat. Kí
vánunk az emberiség virágos 
jövőjének építésében további 
sikereket. 

ZEMLJANOV 
a vorosilovgrádi fűtőház Komszomol Szervezetének 

titkára 
Drága Elvtársak! Barátaink! l Ujságból, folyóiratból, kön1r 

Odvözöl1ük önöket nagy vekből é.s filmekből ismerjük, ,nemzeti ünnepük, Magyaror- hogyan épitik Önök a Szov
szág hitlerista megszátlás alóli jetuni6 példáját követve a szo.. 
fel.szabadulása 10 éves évfordu- cialista társadalmat. Örömmel 
lóján é� tiszta szívből_ _kívá- megosztjuk munkatapasztala-

Az a mozdonybrigád, amely
nek Anatolij Szmolkov főmoz
donyvezető a vezetője, 37 414 
kilogramm tüzelőanyag és 715 rubel pénzmegtakarítást ért el 
és két mosás között mozdo
nyával 104 411 kilométert tel

Valamennyi járóműjavító vállalat iljúmunkásaikoz 
1iunk sikereket a szocializmus 
építéséhez. taínkat es munkagyőzelmeink 

Mi, a harkovi fűtőház lkom- gyümölcseit. 
szomolistái és fiataljai nagy Fútőházunkban valamennyi örömmel olvastuk a.z Önök fiatal kom!zomolista, fiatal 
levelét. Tiszta szívből köszön- kommunista munkaversenyben 

e·s �� e'r- áll. A mozdonyszemélyzet a 
jük jólc!vánságaikat - javitómunkásokkal együtt el• 
tékes ajándékot. nyerte a Harkov-körzeti Kom-

Drága Barátaink! Önök sa· szomol-bizottság vörös vándor
ját erejükből építik népük új, zászlaját. Valamennyi fiatal 
boldog életét, erősítik a béke túlteljesítette a normát. Kü
ügyét. Örülünk neki. Mi is, lönösen kitűnnek a munkában 
mint önök, harcolunk a bé· Alekszandr Sakosnyík !aka
kéért, az új háború ellen. Jól- tos, aki 204, Ivan Romanyen
esik tudni, hogy a béke, a de- ko, aki 230 és Alekszandr De
mokrácia és a szocializmus valja, aki 262 százalékra telje
erői növekednek é.s napról síti normáját. 
napra erősödnek. Viktor Kurakov fómozdony-Melegen üdvözöljük a szo-- vezető brigádja az év első öt 
cialista munl,averseny során a hónapjában 46 684 kilogramm 
termelésben élenjáró Perjési tüzelőanyagot, és a gazdasági 1 József, Tudós Tibor, A1ker öne!számolás .szerint 2500 ru
István, Hajdu Istvá>n elvtár- belt takarított meg. Mozdo
aakat. nyával két mosási javítás kö-

- Az Északi Járóműjavító ÜV ifiúmunkásainak versenyfelhívása -

jesített. 
Tevékenyen támogatjuk· 

Önökkel a kapcsolat femitar
tását és a munkatapasztalat 
átadását. Együtt fogunk dol

Az :Eszaki Járóműjavító ÜV szabta számunkra a X. vasút· megalakulása óta hatszor volt üzemi értekezlet. A feladatok élüzem. Eddig minden tervév- valóraváltása helytállást, álben teljesítettük termelési ter- dozatvállalást, példamutatást vünket. üzemünk a második kíván tőlünk. Mi ígérjük, hogy erőnket nem kímélve harco-
gozni, tanulni és harcolni a negyedévi tervét is élüzem-
béke megszilárdításáért. szint felett teljesítette. lunk az őszi csúcsforgalom sí-

Fogadják drága Barátaink a Az eredmények ifjúságunk keréért. 
harkovi fűtőház komszomol's- JO munkáját is mutatják. A még jobb munka elérése 
tái és fiataljai forró baráti Büszkék va)!Vtlnk 112 ifi érdekében az alábbi felhívás
üdvözletét és legjobb kívánsá- sztahanovistánkra, a 15 ifi- sal fordulunk a többi járómű
gainkat a tanuláshoz és mun- bri'gád 135 százale'kos t 1· ·t J·avító fiatalJ'aihoz es' kérJ·u··k, kához. ményére és üzemünk ;i�;:� csatlakozzanak felhívásunk· 

A fútőház fiatal dolgozói ér- ifjúmunkására, akik adott hoz: 
tekezletének megbízásából a szavukat teljesítették és tet-
levelet aláírta: tekkel járulnak hozzá a szo-Nyikolaj Masztihlo cialista vasút mielőbbi meg-a harkovi fűtőház Kom_ 1 valósításához. szomol-szervezelének tit- Az idei őszi csúcsforgalom-kára ból adódó feladatokat meg-

2. A tervet dekádról dekád

ra telJeslte„i foqJul<. naav qon• 
dot fordltunlc a qazdasáaos 
termelésre. Növeljük a munka 
termeleket1ységét. csökkent-
jük az önköltséqet, takarékos
l<odunk az anyaqgat. 

3. lfJúmunlcáshoz 1116en. ön• 
tudatosan betartluk a mühely 
mun'<arendlét, Meqadluk „ 

tiszteletet az ld6sebb dolgo-
zóknak, vezetöink:nek. Nem 
lesz közöttiltik eavetlen loazo• 
latlanul hiányzó sem. A mun• 
l<aldő minden percét kihasz• 
náljuk. 

4. A 11. kongresszus határc,,, 
zat:1 alapján valamennyi alap. 

szervezetünk naqy qondot tor• 
dit a szervezeti élet meqJavl• 
tására. 

Fiatal�k! Terveitek túlteljesítésével, minőségi munkával 
ünnepeljétek a vasutasnapot és az alkotmány ünnepét! 

szor IA L 1s1 , v ASL TJ!RT • A Vasoltl Főosztály és e Vasutas Dolgo,ók Szakszervezetének hen J 
Közlekedés· és Postaügyi Minisztérium I Vasúti F<'losztátya és e Vaso,tas Dolgozók Szakszervezete' 
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