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DÉLMAGYARORSZAG 
kormány határozata ér!elmében álla-

mosítandó üzemek állami tulajdonba vétel© 

nem egyéb, mint a társadalmi igazságos-

ság legelemibb követelményének megvaló-

sítása.? Gerö. Ernő 
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A hároméves terv sikeres végrehajtása érdekében 

Államosítják a 100 főnyi alkalmazotti létszámot 
elérő vagy meghaladó ipari vállalatokat 

Államosítással 
a szabotázs ellen 

Nógrády Sándor miniszter-
elnökségi államtitkár a csűr 
lörtöki szokásos heti sajtóér-
tekezleten a száznál több al-
kalmazottat foglalkoztató ipa-
ri vállalatok államositásáró 
gzóló fontos minisztertanácsi 
döntéssel kapcsolatban a töb-
bi közöli a következőket mon-
dotta a sajtó képviselőinek: 

— A csütörtöki miniszter-
tanácson elfogadott és legkö-
zelebb az országgyűlés elé, kie-
rülő 166-nál több alkalmazol-
tat foglalkoztató iparvállala-
tok államosításáról szóló tör-
vényjavaslatot a bároméves 
terv sikerének biztosítása tel-
te szükségessé. Az érinlelt 
vállalatok állami lulajdoiiba-
vélelével megszűnik annak le-
hetősége, hogy ezek a válla-
latok a bároméves tervvel el-
lentétes beruházási és terme-
lési tevékenységet fejtsenek 
ki. Sokszor megtörtént, bogy 
a magánkézben lévő vállala-
tok kivonlak tőkéjüket, ame-
lyet máshol hasznosítottak, 
vagy tartalékollak s ezt tulaj-
donosuk tudatosan tetlék, 
mert SZembenálltak a jelen-
legi po'i lkai rendszerrel. Vad-
nak olyan magánkézben lévő 
vállalatok. amelyek magán-
kézben nem hasznosíthatók, 
vagy egyenesen esőd ejőll ál-
lanak. ile állami tulajdonba 
véve* s beillesztve a három-
éves tervgazdálkodásba, hasz-
nosíthatók lesznek és szolgál-
ni fogiák a közösség érdekeit. 

{üzárólag ipari vállalatok ál-
amositásóról van szó. Idetar-

toznak az ipar. a bányászai, 
a kohászai. 

Aa államtitkár kifejtette, 
hogy az említett vál'alatoV ál-
lamosításáról szóló törvény-
javaslat elkészítését Is, a 7 ez-
zel kapcsolatos kél rendelet 
kiadását is a kormányzásban 
résztvevő mind a négy koalí-
ciós párt közösen kezdemé-
nyezte. A törvényjavaslatban 
foglalt vállalatok államosítása 
egyúttal az államosítás halá-
rát is Ielenli. Az államosítás 
egyáltalán nem érinti a kis-
ipart és erre nem Is gondol 
senki. A törvényjavaslat több-
száz vállalatot érint. 

Tüntetések Triesztben 
Szerdán este mintegy 4000 

ember tüntetett a nyugati ha-
talmaknak az ellen a javas-
lata ellen, hogy Triesztet ad-
ják vissza Olaszországnak. Ez-
«el a tüntetéssel válaszoltakta 
mult vasárnapi olaszbarát 
tüntetésre. 

A tüntetés során nem történt 
kileniaéis. Az öntudatos demo-
kraták megnyilatkozása mély 
benyomást keltett a külföldi 
megfigyelőkben. 

Kártalanítják az államosított vállalatok tutajdorosait — 31 névszerint felsorolt vá l -
lalatot is államosítanak — Munkásigazgatók kerülnek az ujszegedi ós a szegedi 

kendergyár, valamint a Délmagyarországi cipőgyár élére 

A kormány tagjai csütörtö-
kön délelőtt Dinnyés Lajos 
miniszterelnök elnöklésével 
rendes heti minisztertaná-
csot tartottak. 

A minisztertanács az ipar-
ügyi miniszter elő'erjeszté-
sére a hároméves tcrv[ sike-
res végrehajtása, a beruhá-
zások és a termelési Ierv 
bizlositása érdekélten tör-
vényjavaslatot fogódott el 
olyan ipari váltatatok álla-
mi tulajdonba vételére vo-
natkozólag!, amelyeknek al-
kalmazotti létszáma 1945 au-
gusztus 1 u'án bármikor a 
166 föl elérte, vagy megha-
ladta. 

A részvénytársaságoknál és 
szövetkezetieknél a törvényja-
vaslat csak a magvar állampol-
gárokra, Vngy olyan jogi sze-
mélyekre vonatkozik, ame-
lyek Magyarországon szék-
hellyel bírnak. Ezenfelül 

a törvényjavaslat magában 
foglalja 31, névszcrinl fel-
sorolt vállalat állami lu'aj-
donba vételét, amelyek ha 
nem Ls érték el a 166 főnyi 
alkalmazotti létszámot, nél-
kü'őzhetellenek egyes ipar-
ágak ferm lés! folyamatá-
nak megszervezésében. 

A törvényjavaslat szerint az 

rendeletet fogadott el, amely 
szerint a közfogyasztásra vagy 
magánfogyasztásra levágott 
sertések után a beszolgálta-
tandó zsiradékot zsirbeszol-
glltatási utalvány ellenében 
kell a hatósáigi zsirgyüjtőnek 
átadói. 

Elfogadta a minisztertanács 
a GF előterjesztésére azokat 

lanitással jár. A törvényjava' 
latot indokoló miniszter taná-
csi előterjesztés megemlíti, 
hogy a hároméves terv beru-
házási és termelési követel-
ményeinek nem lehet eleget 
tenni addig, amig a döntőfon-
tosságú vállalatok állami tu-
lajdonba vételével ném szű-
nik meg annak lehetősége, 
hogy iparv,általatok sora í>e-
ruh,ázásait és termelését a 
terv előírásaival ellentétesen 
folytassa. 

26 ipari igazqafósáq az államosított 
vállalatok élén 

A minisztertanácsi előter-
jesztés határozati, javada'ot 
tártjaimaz|ipari óságol-a 
létesítésére, melyek feladata 
az állami tulajdonba kerülő 
vállalatok műszaki, kereske-
delmi és általános gazdasági 
irányítása, Valamint az egyes 
termelési ágak kenetén bélül 
m ü k öd ő m agán váll al a t okn ak 
a hároméves terv keretébe 
való beállítása. A határozati 
javaslat 26 ilven igazra' óságot 
nevez meg és megadja a le-
hel őségét uj igazgatóságoknak 
szükségszerinti felállítására, 
vagv már meglévők összevo-
nására. 

A t örvén y j <i va sl at I a
vegy i d o -

jülog a minisztertanács ren-
deletet fogadbtt el egves ipar-
vállalatoknál dolgozók létszá-
mára vonatkozó adR'ok beje-
lentése tárgyában. A bejelen-
lésl a rendelet hatálybalépé-
sétől számított 2 nap alatt ta"-
tozUak mindazon válla'a'ok 
meglenni, amelyek alkalma-
zottainak Száma' 1916 augusz-
tus l-lől a rendelet hatályba-
lépéséig eltelt időben bármi-
kor elérte, vagy meghaladta 
a 100 főt. 

A minisztertanács által el-
fogadott további rendelet vál-
lalatvezetőknek egyes ipari és 
kereskedelmi vállalatokhoz 
való kirendeléséről intézkedik 

Megszűnnek a párt-
vállalatok 

Gerő Ernő közlekedésügyi 
miniszter javaslatára a mi-
nisztertanács elvi határozatot 
hozott arranézve, hogy ezévi 
május 15-ig mindennemű ke-
reskedelmi és gazdasági jelle-
gű politikai párt tulajdoná-

ban lévő vállalatot megszün-
tetnek, kivéve azokat a vál-
lalatokat, amelyek a pártok 
poliilikái jellegű: tevékenysé-
gét közvetlenül szolgálják (ki-
adóvállalatok, pártnyomd'ák, 
stb.) 

A miniszterelnök előter-
jesztésére elfogadta a mi-
nisztertanács az Országos 
Filmhivatal létesítésére vo-
natkozó rendele! tervezetet. 

Utalvány! kapnak 
a zsirbeszolgáltatók 
A GF előterjesztésére a zsi-

radékbeszolgáitatással kap-

az egyes közhivatalok leltá-
rának és anyagszámadárainak 
március 31-*ig leendő elkészí-
tését írják elő. 

Szabó Árpád földmüvelésügvi 
miniszter betegségére való te-
kintettel hatheti szabadságot 
kéri és ehnez a kormány hoz-
zájárult. A földmüve lésügyi mi-
nisztert betegsége alatt a mi-
niszterelnök helyettesíti. Diny-
nyés Lajos miniszterelnök beje-
lentette, hogv kétheti szabad-
ságot kér. amely idő alatt Rá-
kosi Mátyás miniszterelnökhe-
lyettes fogja helyettesíteni. 

Hozzájárni! a minisztertanács 
450 gazdajegyző" állás betöl-
téséhez. 

A felmondási járandósá-
gok kortáfozása 

Elvileg elfogadta a miniszter-
tanács az iparügyi miniszternek 
azt az előterjesztését, amely a 
feimondási járandóságok és a 
v égkie légi té s érvényesítésének 
kivételes korlátozására, vala-
mint a határozott időtartamra 
szóló szerződéses alkalmaztatá-
sok felmondásának szabályozá-
sára vonatkozik. A rendelet ér-
telmében az ipari vagy keres-
kedelmi vállalat, ideértve a 
pénzintézeteket is, felmondási 
járandóság cimén 1950 julius 
31-ig legfeljebb a foglalkozta-
tott 6 hónapi illetményének 
megfelelő összeget fizethet ki. 
Végkielégítés cimén pedig ugyan-

csolatban a minisztertanács .csak a fenti időpontig 5000 fo 

rinlot meghaladó összeg csali 
abban az esetben fizethető ki 
ha ez az alkalmazott 4 hó-
napra járó illetményét nem ha-
ladja meg. 

A kereskedelem- é.s szövetke-
zel ügyi miniszter előterjeszté-
sére hozzájárult a miniszterta-
nács McndC Tibor közigazgatási 
írónak a washingtoni követség-
hez kereskedelmi attasévá vató 
megbízatásához. 

Április 4-től nyári idő-
számítás 

A közlekedésügyi miniszter ja-
vaslalára szabalyozta a minisz-
tertanács a nyári időszámítás 
bevezetését. Elfogadta azt a 
rendCielet, amely szerint április 
4-én hajnaii 2 órakor az órákat 
egy órával előre kelt igazítani. 

Az igazságügyminiszter javas-
latára a minisztertanács hozzá-
járult több bírósági fogalmazói 
állás betöltéséhez. 

A népjóléti miniszter előter-
jesztésére elfogadta a miniszter-
tanács a gyógyszerészetről szóló 
törvényjavaslatot, amely egyes 
közületek gyógyszertári működé-
sének nagyobb lehetőséget biz-
tosit. 

Az, újjáépítési és' közmunka-
ügyi miniszter előterjesztésére 
eifogad'la a minisztertanács a 
közmunkáknál és a munkanél-
küliség átmeneti enyhítésére 
szervezett munkáknál foglal'koz-
talotl munkavállalók münkafel-
léleloiit és társadalmi biztosítá-
si kötelezettségét szabályozó ko-
rábbi rénaelel hatályának julius 
31-ig való meghosszabbítását. Aa 
OTt-láppénz május 31rig fizet-
hető a rendelet atá tartozó sze-
mélyeknek. 

A pénzügyminiszter előterjesz-
tésére a húsvéti ünnepekre, il-
letve a bankszünnapokra való 
tekintettel rendetetet fogadott 
el a minisztertanács a Váltó-
óvások elhalasztására. 

A szovjet nép békére vágyik. 
Hogy nyugodtan folytathassa munkáját 

A szovjet-amerikai társaság 
nemzett tanácsa, Panyuskin 
szovjet amerikai nagykövet 
tiszteletére diszebédjet adott. 
Az ebéden mintegy 600 ven-
dég vett részt, köztük Taylor 
demokrata szenátor, valamint 
több közéleti személyiség. 

A bevezető beszédet La-
mont mondotta. A szovjet-
amerikai viszony feszültségé-
ért az USA a felelős — mon-
dotta. — Amerika s jelenlegi 
kormánya minden olyan or-
szág ellen uszít, amelynek' né-
pe az uj szocialista rendszer 
felé fejlődik. 

Panyuskin kifejtette, mi-
lyen fontos a tartós béke 
szempontjából a két ország 
barátságos viszonyának és 
együttműködésének" kiépítése. 
Bizonyos körök szántszándék-

kal túlozzák a7 államaink kö-
zötti nehézségeket. Hangsú-
lyozta, 

a Szovjetunió külpolitikájá-
ban nemcsak feltételezi a 
kapitalizmus és a szocializ-
mus békés együttélését, ha-
nem bizonyos benne, hogy 
jóakarattal mindkét részről 
gyümölcsözővé v álba lik az 
együttműködés. 

A szovjet nép, amely a há-
ború keserves évei után a bé-
kés munka boldogságát akar-
ta, további békére vágyik, 
hogv gyáraiban, műhelyeiben, 
földjein, intézményeiben és 
laboratóriumaiban nyugodtan 
folytathassa munkáját. A 
Szovjetunió hisz abban, hogy 
az Egyesült Államokkal va íó 
barátság és gazdasági kapcso-

latok fejlesztése mindkét or-
szág javára válnék Tudjuk, 
az Egyesült Államok bizonyos 
körei az ellenségeskedés mag-
vát hintik az amerikai és a 
a szovjet nép között. "Ez azon-
ban nem sikerülhet nekik. Az 
embereket njem érdekli a há-
ború, békét kívánnak. Belá-
tom, hogy mi szovjet polgá-
rok és önök amerikai polgá-
rok sok tekintetben különbö-
ző szempontok szerint ítél-
jük meg a dolgpkat. Meggyő-
ződésem, hogy mind1 a két ál-
lam érdeke egyformán a tar-
tós béke. Kivránjuk egy uj 
háború elkerülését és ez csak 
ugy lehetséges, ha az orsztá-
gaink között megerősödik a 
baráti kapcsolat és együttmű-
ködési' 


