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A nemzeti jövedelem ma már a dolgozó 
néphez jut 

— állapitolta meg nyilat*ozatában Kossá István elvtárs 

Fontos változások és újítások a szakszervezetekben 
A szakszervezetek vezetői 

március 20. és 21-én országos 
értekezletet .tartanak, amelyen 
megtárgyalják a szakszervezetek 
időszerű kérdéseit. Kossá Ist-
ván, a Szakszervezeti Tanács 
főtitkára, sajtóértekezleten is-
mertette a szombaton kezdődő 
országos értekezlet feladatait. 
Rámutatott arra, hogy a magyar 
politikai és gazdasági életben 
történt változások 'a szakszerve-
zeteket is uj feladatok elé állít-
ják. 

— A szákszervezetek közis-
mert céljuk — mondotta Kossá 
elvtárs —, hogy a dolgozók jó-
létét, magasabb' életszínvonalát 
biztosítsák. 

A megváltozni! viszony mel-
leit ezl ma már nem bér-
harcokkal. vagv ujabb szociá-
lis követelésekkel kell elérni, 
hanem elsősorban a bérek 
reáPs ériekének az emelésé-
vel. 

Amikor a Szakszervezeti Tanács 
bekapcsolódott, sőt élére állt az 

országos munkaversenynek', az 
a meggondolás vezette, hogy 

3 munka versenyek nyomán 
löbh áru fog jelenlkezn? a 
piacon és ezzel á szükségletet 
a mainál sokkal könnyebben 
lelici majd ki'elégiten". A 
munkaversenyekkel lebál 
nem térünk cl a szak szerveze-
tek rég' célkitűzéseitől, csak 
más módon, más eszközökkel 
szolgáljuk a dolgozok érde-
keli. 

A többletmunka révén keletke-
zett többleiérték, most már nem 
a magánkapiitalizmus, a tőkések 
érdekeit szolgálja, annak gyü-
mölcseit' a munkásság fogja él-
vezni. Érdekünk tehát, ho© 
a munkásságot többtermelésre 
ösztönözzük. A nemzeti va-
gyon ma már a munkásoké, a 
dolgozókéi és igy minden ha-
szon közvetlenül vagy közvetve 
a d'olgozó néphez jut. 

— A szakszervezeti vezetők 
országos konferenciáján — foly-
tatta Kossá István — éppen ez-

Hogyan készítsék el tervmegblzoftaink 
havi jelentésüket? 

A hároméves terv végrehajtó- a tervezel! önköltségi" csökken-
sával kapcsolatban a lervmegbi- j lést ils elérjük. Ezáltal az áru-
zottaknak sok gondot okoz a ; cikkek olcsóbban kerülnek1 a fo-
lervmegbizotti jelentés összeül- gyaszlóhoz. 
látása. Ezért néhánv szóval A hároméves lerv főcélja, az 
igyekszünk ezt a feladatot meg- -életszínvonal emelkedése csak a 
világítani. . termelési önköltségek csőidben-

A lervmegbizolt ,feladatait a lésével érhető cl! 
Magyar Közlöny 1947 november j 
28-Í ,é,s 1918 február 13-i szá-
maiban megjelent tervhivatal! 
rendelkezések szabályozzák1. Itt 
irják elő a havi jelentés elkészí-
tésiét é.s megküldését. A jelentés 
tartalmát a fenti rendeleteket ki-
egészít ően a Magyar Közlöny 
1948 január 8-|i számában meg-
jelent utasítás irja elő. A jelen-
tést m'ndenkor a TervbivaIáihoz 
mar benyújtott részletterv szem 
előli tartásával kell ekészTeni. 

A havi jelenlés C) pontjával 
van általánan a legtöbb baj. 
Itt a fcéraé\s a (következő: A tel-
jes üzemrezsi, a produktív mun-
kabér százalékában. Ezt ugv 
kapjuk meg, ha az üzemrezsi 
százszoros összegéit elosztjuk a 
produkliv bér összegével. (Pl. 
üzemrezsi — 20.000 produktív 
bér 12.060, akkor 

20.000x100 

Í27ÖOÖ ~ i . 
.Arra nézve, hogy mik tartoz-

nak az üzemrezsihez, a Tervhi-
vatal, mivel minden üzemnek 
mások .az adottságai, nem ir 
elő merev fon mit. Minden vál-
lalatnál, különösen ott, ahol a 
kötelező ipari számlakeretet 
már alkalmazzák, kialakult már, 
hogy mii tartozik az üzemrezsi-
be és a kereskedelmi rezsibe. 
Ugyanez a helyzet a produktív 
bér megállapításánál is. E kér-
désnél fontos, hogy a rezsitéte-
leket mindig ugyanazon séma 
szerint osszuk szét, a prodü'ktiv 
bért szintén hasonlóan állapít-
suk meg. 

A második kérdésre az első 
megoldása után könnyen vála-
szolhatunk. A termelt készáru 
értékét a napii eladási áron szá-
míthatjuk. A százalékos arányt 
a fenti módén számítjuk ki. 

A harmadik kérdés a rész-
lettervtől való eltérésre és an-
nak -okaira vonatkozik. Minden 
hónap eredményét fel kell dol-
gozni A részletterv önköltség-
csökkenlési tervébon található 
kérdések szerint. Ha az éttér a 
benyújtott részletterv előirány-
zatától. az eltérést, okait jelen-
teni keli. 

A tervmegb'zott munkájának 
legfontosabb része az önköltség 
csökkentés" lerv figyelése. Ma, 
amikor a termelés előirányzott 
mennyiségét úgyszólván mindén 
iparágban elértük, minden 
erőnkkel törekedjünk arra bogá-

ért elsősorban a termelés kér-
désével kíván foglalkozni, az-
zal, hogyan tudnak a szákszer-
vezeti vezetők minél jobban be-
kapcsolódni a szakszervezetek-
re háruló országos jelentőségű 
munkába. 

Személyi változások 
Ezt a munkát azonban csak 

. ugy lehet végrehajtani, ha a 
j szakszervezetekben szükséges 
személyi- és belső szerkezeti 
változásokat is végrehajtják. 

Az ipari szervezkedésre való 
áttérést még ebben az évben 
végrehajtjuk — mondotta a 
Szakszervezeti Tanács főtit-
kára. Ennék velejárója, ho© 
megszűnik a bérek szakmán-
kénti megállapítása is. 

A továbbiak során szükséges 
az is, hogy a kis szakszerveze-
tek megszűnjenek, illetve, hogy 
azokat beolvasszuk a velük ro-
kon, nagy taglétszámú szakszer-
vezetekbe. 

Önkénles tagság 
— Azt akarjuk — mondotta 

Kossá elvtárs —, ho© a jövő-
ben a szakszervezeteknek csak 
önkénles tagjai le©enék, ho1© 
a tagsági dijat ne hivatalból 
vonják ie a dolgozók fizetéséből, 
hanem mindenki saját meggyő-
ződésbői és a szakszervezetek 
feladatainak és célkitűzéseinek 
teljes megér lésével támogassa a 
dolgozók lg^na©obb érdekkép-
viseleti szerveit. 

II felvirágzás utján haladó magyar népnek 
további sikereke! kívánt V o r o s l o v marsall 

elnöke, a kormány, a politikai 
pártok vezetői, a honvédség, a 

A centenáris ünnepségeken 
résztvett szovjet küldöttség el-
utazott a m:a©ar fővárosból. Vo-
rosilov marsall és a szovjet de-
legáció búcsúztatására a fello-
bogózott KeletA-pályaudvaron 
megjelentek Rákosi Mátyás és 
Szakasits Árpád miniszterelnök-
helyettesek, Nagy Imre, a Ház 

rendőrség tábornokai, valamint 
politikai éle lünk számos más 
kiválósága. 

Vorosilov marsali elutazása 
előtt többek között a következő 
nyilatkozatot tette: 

— Itt-lartózkodásunk alatt mindenhol láttuk a magyar 
nép nagyszerű alkotómunkájának és az önök kormánya nagy 
erőfeszítésének kiváló cmíínénye'l, amelyek az ország gazda-
ságii és kulturális továbbfejlődéséi szolgálják, az egész magyar 
nép bolóogülására. Ezek a szép sikerek, eredményed annak, 
hogy a magyar nép határozottam rálépett élelc deniókrallkus 
alapon való njjáépálésénc* útjára. 

— Amikor elhagyjuk az önök vendégszerető fővárosát, a 
szovjet küldöttség őszinte szívből kíván a baráti Magyarország 
kormányának és népének az ország további' fellendülésében és 
felvirágzásában ujabb stkerekel. 

— Eljcn a magvar nép, amely ép'ti demokratikus köztársa-
ságát. Éljen a jucg'bonlhatálian barátság a Szovjetun ó és Ma-
gyarország népe" közölt. 

gyobb résziéből eltűnt a hus és 
ez a legkülönfélébb találgatá-
sokra adott okot, sőt a legva-
dabb rémhírek is napvilágot Ját-
lak. A Dclinagyarorsziág munka-
társának érdeklődésére a város 
közellátási ügyosztályán közöl-
ték, hogy csupán kisebb átme-
net" zökkenőről van szó. amely 
egy igen jelentős uj intézkedés 
nem kellő gyorsasággal történő 
végrehajtása következtében idé-
ződött elő. 

Arról van u©anis szó, hogy 

A Gazdasági Főtanács határozatai 
Államosítják a tűzoltás got — A Margitszigetet népüdülő 
teleppé fejlesztik — 40.000 személyes sportstadion épül 

A GF március 18-ián tartó It 
! ülésén sportstadion felépítését 
' határozta el és utasítást adott 
az építés- és közmunkaüigy'i 
miniszternek, hogy részletes 
terveket dolgozzon ki. A sta-
dion egyelőre 40.000 személy 
befogadására épül, ugy azon-
ban, ho© 70.000 személy el-
helyezésére lesz kibővilhető. 

A selyemgubó beváltási ára 
elő elátha'ó ag 13 forint körüli 
lesz kilónként, az eddigi, 8 fo-
rint helyeit. 

A GF foglalkozol! az uj cu-
korrépa termelési! kampány 
alapjául szolgáló' termelési 
szerződésekkel Ezek tovább-
ra |is biztosítják g gazdák szá-
raára a tavaly szerzett jelen-
tős előnyöket, olyannyira, 
hogy a gazdák máris túlje-
gyezték a cukorrépa terme-
lésre előirt területeket. 

A GF elhatározta, hogy 
azokban a községekben, ahol 
túlteljesítik az előirt napra-
forgómag tervelőirányzatot, a 
gazdák jelentős külön juta-
lomban részesülnek. Számot-
tevő progresszív arányú jutal-
mat kapnak azok a jegyzők, 
gazdajegyzők ós gazdasági fel-
ügyelők is. akik a napraforgó-
mag többtermolést hatéko-
nyan elősegítik. 

A népjóléti minisztérium az 
OTI és a MABI segítségével 
a hároméves terv keretébe be-
állilolt jelentős beruházások 
utján a, Margit-szigetet nép-
üdülőteleppé fejleszti ki. 

A GF a tűzoltóság egysé-
gesítését és államosítását"ha-
tározta el. Az államosítás a 
fővárosi, törvényhatósági jo-
gú és megyei városi tüzolló-
ságra terjed ki. A községi 
tűzoltóság egyelőre továbbra 
is önállóan működik önkén-

tes alapon. A GF az állami 
tűzoltók számára külön stá-
tuszt szervezett, a rendőrsér-
gét megközielitö és a jelenlegit 
messze meghaladó illetmé-
nyekkel. 

A GF határozatot fogadolt 
el, amelynek értelmében a hi-
vatalokon belül áninden hó-Í . , , , „ , , 
napban értekezletet kell tar- , biztosítást járulekokat Egy-
tani az ügymenet további, egy- sqgesen 1 szazalekos kulcs be-
szerüisiitóse érdekében. \ vezetését irta elő, ami a lcg-

A GF határozata értelmé- több vállalattal szemben eny-
hen a közszálLitiásokba a kö- hiitést jelent. 

Jrafikosok, akiknél csak cMese volt. 

fl gazdasági rendőrség felderítette 
az elrejtett fhunkás és (T) agyar 
cigaretta-készleteket 

Az utóbbi időben feltűnő mó- Ma©-art találtak elrejtve. Pi-
don eltűnt a Magyar és a Mun- ros'ka Vince Kálmán-utca 5. 
kas a Irafíkokhól. A fíazd'asáa 

T a v a s z i sö rök friss csapolása 
sörözőben a FöposfánáS 

kas a trafikokból. A gazdasági 
rendőrséghez több feljelentés is 
érkezett,"hogy az olcsóbb minő-
ségű cigarettákat elvonjáik a fo-
gy'asztóközönségtől. Március 
16-án és 17-cn a gazdasági 
rendőrség nagyszabású razziát 
tartott a trafikokban, ami meg-
lepő eredménnyel járt. Több 
trafikos töhbezér olcsó cigaret-
tát tárolt a pult alatt, sőt a la-
kásán is és a vevőket, köztük 
a nyomozókat ;is azzal utasította 
el, hogy csak Harmóniát tud 
adni, 

Igy K u r u c z Andrásné Ti-
sza Lajos-köruti trafikos, aki 
Mesét és Harmóniát akart csak 
kiszolgálni, 3000 Magyar és 

Napokon belül megoldódnak Szegeden 
a dfsznóhusellátási zavarok 

Vágóközösséget alakitottak a szegedi hentesek 
Az elmúlt másfél hét alatt' az: országos közellátási hivatal 

a szegedi hentesüzletek legna- az erősen felszökött ő sznóhús-
árai le akarja törné, mégpedig 
ugy, ho© megszüntet" a hente-
sek közölt' szabadversenyt a 
felvásárlás terén. Elrendeltek, 
hogy a disznók felvásárlását 
csak a Kül- és Relforg'almr Ál-
lalérlékeslö Itl. (KÜLBART) 
megbízottat végezhetik. Szöge-
den is felállítottak egy KULBAIlT 
kirendeltséget, amely dr. Szűcs 
Endre vezetésével "csütörtökön, 
kezdte meg működését. Ennek 
a feladata lesz a felvásárlásoki 
és a vágások irányítása, ellen-
őrzése. 

Csütörtökön a szegedi hus-
ipari szakosztállyal és a hus-
ipari munkások szövetkezetével 
ezért megalakítanak egy vágó-
közösségei. amely ezentúl 50— 
50 százalékos arányban végzi 
a vágásokat. A KÜLBÁRr által 
megbízott kereskedők már a 
mai napon megkezdik a serlé-
sek felvásárlását a vágöközös-
ség részére. Ezáltal nemcsak! 
isméi disznóhushoz juthatnak a' 
szegedi dolgozók, hanem olcsób-
bodás Is vár haló. mert megszű-
nik egyes hentesek ráigérése, 
amely jelentősen felverte az 
árakat. A.KÜLBART megbizollaí 
ugyanis hatóságilag megszabott 
irányáron, tehát élősúlyban 
8.80—9.70-ért vehetik kilónkint 
a disznót, a hentesek pedig a 
hasított félsertést kilónkint 
14.90-ért kapják. Ehhez az ár-
hoz IIIISZ százalék has/nol szá-
míthatnak hozzá. A d'sznóhns-
prohléma megoldása lehál ni'te 
a közeli napokban várható és 
bízhatunk benne, hogy olcsóbb 
áron löbb sertéshúshoz jutnak 
Szeged dolgozói. 

A mnrhahusellálás' terén nagy-
részt abban kereshető a zava-
rok oka, hogy a hentesek nemi 
tarifák cteggé kifizetőnek a |mar-
h a vágási, d'c ezenkívül a távasz! 
ídö beálltával, amikor nagyobb 
takarmányozás" lehetőségek 
vannak és az állatokat k' lehet 
hajlani a Icgelőiic, a gazdák sem 
igen akarják eladni marhájukat. 
Ugyanakkor a marhahús körül 
a napokban indokolatlan ár-

zületi vállalatok bizonyos kö-
rülmények közölt versenytár-
gyalás nélkül is szabadon be-
lekapcsolódhatnak. Gondos-
kodás történik ugyanakkor a 
kisiparosság érdekeinek vé-
delméről. 

A GF rendezte a baleseti 

szám alatti helyiségében 3500, 
Nagy Mária Belvárosi Mozi 
épületében levő d'ohányárudájá-
ban 1000 Munkást és' Magyart 
szedtek elő a pult alól. A tra-
tikosok aZzial "érvelték, hogy „ - , , . « - . . . 
, „ „ . , „ „ - . . . f„„(„„„f i emelkedesii htrex keringtek'. A 

• kedvenc* vevoa.mex tartogat- s t a b i l i z á o i ó i d|e jén u g | n i s á 

t,ak .az olcsó cigarettáikat. De ' } h állója 8 40 volt de 
te-nxf^nn I b S K ? f ^ r e " k S b f a ' l z l s 
leánya olyan eros dohányos, , . á következtében hatalmas 
hogy az o részére tartalékolta kin,tt

y
at je[eni>kczctt és ez 7 fo-

a pultalatti Magyart és Munkást., S S ^ ^ S S T e az árat. Most 
A rendőrség figyelmezteti a ! legfeljebb arról lehet szó, hogy 

dohány,árusokat, hogy amíg a a Gazdasági Főtanács esetleg is-
készlet tart, mindenkit ki keli mét az eredeti árszínvonalat en-
szolgálni, mert aki ezt meg-
tagadja, va© üzletét a rendes 
üzleti idő alatt nem tartja 

Munkást rejtegetett a pult alatt nyitva, áruelvonás bűncselek 
éá*»a lakásán. T i l t Guszlávné 
Fodor-utca 13. számú trafikos 
kijelentette, hogy nincs olcsó ci-
garettája. Nála Í000 Munkást és 

ményét követi el, ami sujyos 
következményekkel jár. A rej-
tegető Ira fikosok elten ,megin-
dult az eljárás. 

MKP. Belváros I I . szervezete 
Káráaz-atca 6. sz. alatt szombaton este 7 órai 

kezdettel 

t á n c e s t e t 
rendez. Mindenkit szeretettel vár a vezetőség. 

Tánc Bulié Jó zene 

gedélyezli, ho© ezáltal a mar-
hahusellátásl megjavítsa. 

Aradi sportvezetők 
Szegeden 

Csütörtökön Szegeden jártak) 
az aradi szakszervezeti sport-
vezetők. Megbeszélést folytattak 
a Magyar Kommunista Pártban 
\arga Pál elvtárssal, az MKP 
szegedi sportvezetőjével. Meg-
egyezlek abban, hogy áprilisban 
és juniusban magyar-román 

' sporttalálkozót hoznák létre. 


