Rendben történik a Jogos
munkabérek,
előlegek
kifizetése
Beszélgetés több fontos kérdésről
a Magyar Nemzeti Bank szegedi fiókja vezetőjével
A Szegedi Néplap szerkesztőségének
munkatársi
•elkereste a Magyar Nemzeti
Bank Szeged városi fiókja
vezetőjét. Több, a lakosságot
érdeklő fontos ügyben kérdéseket intézett hozzá.
— Milyen munka folyik a
bankban?
— A bank teljes erővel
dolgozik, éppúgy, mint máskor. November 19-cn, hétfőn is dolgoztak a bank minden osztályának tagjai. A
kifizetés azonban szüneteit
azért, hogy az elmúlt napokban lebonyolított
rendkívüli forgalommal kapcsolatos különböző adminisztrációs munkát elvégezhessük.
Így most már a keddi naptól kezdve teljesen tisztán
áll előttünk az ügyviteli
helyzet és az újabb jogos
igényeket
megnyugtatóan
tudjuk rendezni.
— Biztosított-e a jogos
munkabérek kifizetése?
— Természetesen! A bank
biztosítja a jogos munkabérek kifizetését az üzemek,
hivatalok és a különböző intézmények dolgozóinak részére. Meg kell mondani,
hogy a bank azonban megtagadja a jogtalan munkabérek kifizetését.
— Milyen esetben nem jogosult a dolgozó a munkabérre?
— A vonatkozó kormányintézkedések alapján nem
jogosult a munkabérre az,
aki november 10-e
után
ténylegesen nem dolgozott,
vagy nem dolgozik. Munkabért tehát következésképp
csak az kaphat. — vonatkozik ez a
legkülönbözőbb
munkahelyekre —, aki november 10-től ténylegesen
dolgozik.
— Mi a helyzet az október
24-től 31-ig terjedő időre
a béreknél?
•— A kormány vonatkozó
rendelkezése értelmében október 24-től 31-ig azok az
emberek, akik sztrájkoltak,
tehát munkát nem végeztek,
egyszeres bér felvételére jogosultak. Azok a dolgozók,
akik ez idő alatt is dolgoztak, kétszeres
munkabért
kapnak. Az egyszeri és kétszeri munkabérek kifizetése
október 24-től 31-ig városunkban általában teljesei;
rendben, zökkenő
nélkül
megtörtént.
— Mi a helyzet a fizetési
előlegek folyósításánál?
— A rendelkezések értelmében azok a legkülönbö
zőbb munkahelyen dolgozó
emberek, akik november 10ig megkezdték a munkát, jogosultak arra, hogy a november 1-től 10-ig terjedő
időre esedékes munkabérük
50 százalékát előlegként felvegyék.
— Mikor kell kiadni az
előleget és hogyan történik a visszafizetése?
— Az előlegeket mindazok
a dolgozók, akik erre jogosultak, azonnal, vagy a bérfizetés idején kérhetik. Természetesen
nincs
semmi
akadálya annak, hogy az
előlegeket azonnal folyósítsuk. Eddig intézkedés nem
történt arra
vonatkozóan,
hogy a felvett előlegek mikortól kezdve és milyen
részletekben, tehát hogyan 1!
kell visszatéríteni a dolgozóknak.
— Egyes iizemek munkástanácsai szeretnék a bér
Wfizetések""ídéj"ét~ megvaltoztatni. Ml a helyzet ezzel kapcsolatban?
— Az üzemek munkást?
nácsainak lehet foglalkozni
a bérkifizetés idejének megváltoztatásával, s ez joguk
ban is áll. Ára, jelenleg még
nem történt kormányintézkedés a bérek kifizetési idejének megváltoztatására, illetve azok miképpeni végrehajtására. így tehát itt is
bizonyos
türelemre
van
szükség addig, amíg a bérkifizetések idejének megváltoztatásával
kapcsolatban
kimunkálják annak végrehajtását. A Magyar Nemzeti
Bank Szeged városi fiókja
jelenleg tehát csak az eddig
érvényben lévő bérkifizetési
napokra folyósítja a pénzt.
— A prémiumok kifizetése
hogyan történik?
— A prémiumok kifizetése
mindenütt továbbra is ne-

Az MSZMP szegedi

ideiglenes intéző bizottságának határozata

A Magyar Szocialista Munkáspárt szegedi ideiglenes
kibővített, intéző
bizottsága
már első megbeszélések határozatot hozott, hogv a lakás céljaira
alkalmas volt
párthelyiségeit
visszaadja;
eredeti rendeltetésének. Semmi szükség, de lehetőség sincs
arra. hogv az indokolatlanul
felduzzasztott pártapnarátus
lakóhelyiségeket foglaljon el.
amikor a Rákosi—Gerő-l.likk
bűnös politikája, a dolgozói;
— Sok embert foglalkoz- élet- és lakáskörülményeinek
tat az a kérdés, hogy lesz-c semmibevevése íolvtán Szeinfláció. Hogyan véleked- geden 's súlyos a lakáshelyzet. családok százainak és
nek erről a Nemzeti Bank
városi fiókjának vezetői,
dolgozói?

gyedévenként
történik. A
havi
premizálás
jelenleg
nem lehetséges. Prémiumot
éppúgy, mint eddig, továbbra is csak akkor lehet kifizetni, ha ehhez az illető
üzem, vállalat,
intézmény
főigazgatósága, illetve felettes szerve hozzájárul, s azt
jóváhagyja. Ha a jóváhagyás megvan, halogatás nélkül kifizethető a prémium.

vasúti forgalom
általában
helyreáll. A
deviza-ügyei;
intézésére különben a Magyar Nemzeti Bank buda
pesti
deviza-igazgatósága
rendelkezésével kerülhet sor.
Egyébként a Magyar Nem
zeti Bank Szeged városi fiókja éppúgy, mint eddig, beváltja, megveszi a külföldi,
illetve a nyugati országom
pénzét.

— Biztosított-e a kórházaknak, napköziknek, üzemi konyháknak a szükséges pénz?
— Természetesen. A jogos
munkabéreken és
fizetési
előlegeken túl biztosítjuk a
kórházaknak, a napközi otthonoknak, az üzemi konyháknak, iskoláknak és más
intézményeknek is a szükséges összeget.
— Szeretnénk tudni a kereskedelmi befizetésekről.
Mi ezzel a helyzet?
— A posta rendes befizető
szolgálatot tart. így a kereskedelmi és egyéb befizetéseket postán lehet
intézni.
Kérjük, hogy a kereskedelmi és egyéb befizetéseknek
a posta illetékes osztályán
tegyenek eleget. A posta ter
mészetesen a befizetett öszszegeket a Nemzeti Banknak
adja át.
— Végzik-e a deviza-ügyek
Intézését?
— A deviza-ügyek intézése akkor történhet, ha a

— Október 23-tól kezdve
itt Szegeden is hatalmas
összegeket
fordítottunk
olyan
bérek
kifizetésére,
amelyek mögött nem volt
termelés, áru. Nem kell félni az inflációtól, ha az üzemekben,
hivatalokban és
mindenütt, megkezdődik a
tényleges
termelőmunka
Ennek hiányában fenyegethet az infláció. Az a véleményünk, hogy elsők között
szükséges a széntermelés és
a vasúti
forgalom teljes
mértékű végrehajtása. Mert
a szén biztosítja a termeléshez, a munkához az energiát. S a szegedi üzemek
nyersanyaggal való megfelelő biztosítása is akkor történhet meg, ha teljes kapacitással működik a vasút.

Szegeden is leváltják
kompromittált pártvezetőket
A Magyar Szocialista Munkáspárt szegedi
ideiglenes
intézőibdzottsága öt főről kilenc főre bővült: A kibővített intézőbizottság a legsürgősebb kérdések megoldására
és az ú j párt megszervezésére
csak
addig marad
együtt, míg az üzemekben
és kerületekben megalakulnak az alapszervezetek és
azok a legtisztább
Dártdemokrácla elvei alapién és
gyakorlásával vezetőségeket,
illetve egy szegedi pártaktíva
értekezletre küldötteket választanak.
Az alapszervezetek küldöttei erősítik maid meg az
ideiglenes szegedi intéző bizottságot és döntenek annak
végleges személyi összetételéről:
Ahogy az alapszervezetek

A volt
párthelyiségele
túlnyomó részét
lakásokká alakitiák át

kialakulnák, a legrövidebb
időn belül összehívják ezt az
értekezletet, mert csakis így
biztosítható, hogy a szegedi
Pártélet már a kibontakozás
kezdetén a Magyar Szocialista Munkáspárt meghirdetett
elvi alapjára épüljön fel.
s megtisztuljon minden Rákosi—Gerő-féle restaurációs
törekvéstől.
A szegedi ideiglenes intéző
bizottság összeállította az
ideiglenes központi vezetőség eljárásához híven azon
személvek listáját, akik a
Rákosi—Gerő-rezsimben
kompromittálódtak és Dártmegbizatásukat
visszavonva
eredeti helyükre, a termelésben való részvételre köteleznek. A listát a napokban
nyilvánosságra hozzak.

nincs is szüksége, nem is tetszik neki, csak azért vette,
mert el akarta költeni a pén-zét. Volt már olyanra is példa, hogy valaki kitett a bolt
pultjára 16 ezer forintot és
azért bál-milyen árut kért.
Gondolkozzunk mielőtt vásárolunk! Az üzletek általában 9 órakor nyitna!'.;, de sokan már nyolckor elkezdik a
sorbanállást. Miért van erre
szükség? Hiszen láthatják:
van áru és hamarosan újabb
cikkek fognak érkezni. Ha
mindenki csak annyit vásárol, amennyire valóban szüksége van. akkor nem lesz
fennakadás a kereskedelemben. Az üzletek minden érkező árut azonnal a közönség
rendelkezésére
bocsátanak.
Néhány nappal ezelőtt még
hosszú sorok álltak az élelmiszerüzletek előtt, és ma
már ez megszűnt. Csökkent a
vásárlási láz a textilneműd;
terén is, de ott azért még
mindig jelentős.
A z egész vásárlási kam" pány bármennyire is
érthető, mégsem csak az emberek félelmének a következménye. Vannak, akik szítják,
akik gazdasági csődöt rl'.tarnck. akik nem bánják, ha infláció lesz. mert őik nem tőrödnek a becsületes emberek
érdekével, ők csal; azt akarják" hogy zavar és felfordulás legyen. Ezek az emberek

leges
irodahelyiségeikről,
kultúrtermeikről.
• A párt- és tömegszervezeti
helyiségek lakásokká
való
visszaadását a Szegedi Néplap szerkesztősége tiemcsaki
figyelemmel kiséri.
hanem
maga is sürgeti. Amint végleges döntés születik, közöljük olvasóinkkal, beszámolunk. hogv a felszabadított
lakásokat névszeri nt kik kalíiák. mert ígv a széles közvélemény
is ellenőrizheti,
hogv
valóban becsületesen
választották ki az igényjogosultakat.

ezer tonna ipari áru, élelmiszer
a magyar nép megsegítésére

Sok

A Szovjetunió dolgozói heFA
lyeslik kormányuknak ozt az
elhatározását, hogy élelmiszerekAz Alapjcvszkij és Szcverszki
kel, fém, fa és más anyagokkal fémipari üzemek 520 tonna tesegítik a magyar népet.
tőfedő-lemezt és 3ö tonna fehérbádog-lemezt, a tavdai erdőipari
kombinát pedig 118 vagon faÉRC, FŰRÉSZÁRU
anyagot küldött.
Moszkvai Sarló és Kalapács
12 vagon fűrészáru indult el
Fémipari üzem munkásai már
Kalinvingrádi erdőipari közle is szállítottak a raklárakba né- apontból.
Az utóbbi napokban ez
hány tonna golyóscsapágyhoz már a tizedik
és fűrészvaló kisméretű idomacélt, hogy áru-szállítmányépületfavolt a Magyar
azt Magyarországra szállítsák. Népköztársaság felé.
A kalibráló osztály dolgozói egy
csapágyakhoz való újabb ncclGABONA
szállítmányt készítenek elő. Ezt
a rendelést soronkívül végzik. A
A Radusanszki Elevátor munvállalat munkaközössége azt a
megbízást kapta, hogy újabb kásai egy vonatszerelvény ga50 tonnás fémszállítmányt in- bonát küldtek a magyar népdítson útnak Magyarország felé. nek. Az egyik vagonon a következő felirás volt olvasható: „A
A Krivoly Rog-i „Ordzsoni- népi Magyarországnak 8zovjetkidze" bánya munkaközössége ukrajna földművelői".
kétezer tonna terven felül kiterA Román Népköztársaság kormelt fémet küldött a magyar mánya által nyújtott testvéri sefémipari munkásoknak. A Kirov- gítség keretében a múlt hét csübánya munkásai két érccel
megrakott.
vonatszerelvényt törtökén további áruszállítmányokat indítottak Magyarország
küldtek Magyarországra.
felé. A többi között 210 tonna
A molotovi Vörös Október er- kőolajat, 200 tonna gázolajut, a
dőipari kombinát és a Kunguri hiharpiispöki
határállomáson
Halturin faanyaggyár 30 vagon
keresztül
16
vagon
tűzifa érkefürészárut szállított.
zett. További 5 vagont indítotA molotovi
Ordzsonikidze tak útra Relénvesről, Sarmaságvegyiüzem munkásai több ton- ról és Felsőbányáról 25 vngon
na elsőrendű minőségi festő- lignitet
küldlek
Magyaroranyagot küldtek a magyarországra.
szági tcxtilvállalaloknak.

16 VAGON CEMENT,
ÜT VAGON Só
Ficnibcn csütörtökön 16 va»
gon cementet indítolluk útnak
magyarországi
rendeltetésre.
Ezenkívül ínég ezen a napon öl
vagon sót és 3 vagon pirilet indítottak útra Magyarország felé*
Az elmúlt bét végén jassi és a
brassói tartományokban további 110 vagon tűzifa és gömbfa
berakását Uészi telték elő.
A Román
Népköztársaság
budapesli nagykövetsége az elmúlt bét végen közölte a Magyar Rádióval, hogy a román
nép a következő árucikkekkel
segélyezi a magyar népet: 4
ezer tonna petróleum, ezer tonna tüzelési célra szolgáló olaj,
3 ezer tonna lignit, 5 ezer tonna tűzifa, 2500 tonna fűrészáru*
5 ezer köbméter fenyő-épületfa,
10 ezer köbméter bükk-épiiletfa, 10 ezer négyzetméter par*
kelta, két millió darab zsindely*
5 ezer tonna cement, 3 ezer tonna mész, ezer tonna gipsz;
százezer négyzetméter ablaküveg, 50 tonna
szeg. tízezer
tonne só, 100 ezer négyzetméter
kálránypapir.
Delhiből jelenti a Dollii Rádió*
hogy az indiai kormány a magyar kormány tudomására hozta, hogy egy repülőgépen különféle közszükségleti cikkeket
küld Magyarországnak.

Pelró'e&imérí,feesizfüért,gázolajért
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Csongrád megye közellátási kormánybiztosa tárgyaliisokat kezdett a romániai temesvári tartomány és a jugoszláviai zentai járás veze-

Nem lesz áruhiány...
A üg megfékezhető kis ör" dög bújt ma az emberekbe. Vásárolni! Elkölteni a
pénzt! — ezt súgja, erre biztat, erre csábít. Vásárolni,
mert elfogy az áru, értéktelen lesz a pénz!
Mi ez a kis ördög, vagy ki
ez, és igaza van-e? Talán
csak az ellenség hangja?
Nem, ez nemcsak az ellenség
hangja! A becsületes munkájukból élő emberek féltik a
ve-esetüket,
félnek
attól
' ^ g y néhány hét múlva nem
tudjak megvásárolni csaladjuknak a legszükségesebbet.
Félnek, mert tudják, hogy
hosszú ideje nem dolgoztak a
gyárai;, félnek, hogy előbbutóbb kiürülnek a raktárak,
ehéz megmondani, hogy
i gazuk van-e. Hiszen
Magyarország például cipőből több évre éj van látva, de
mi történik akikor, ha az emberek több évtizedre akarnak vásárolni? Kétségtelen,
hogy a legnagyobb raktár Is
kiürül, ha állandóan visznek
belőle. Ki fog erre ráfizetni?
Ezt sem olyan egyszerű
megmondani. A gyárak már
megkezdte':; a termelést, hamarosan megindul az áruszállítás és lesz bőven minden. Aki most kétségbeesetten
mindent összevásárolt,
biztos, hogy ráfizet. Drága
pénzen vett olyan dolgokat,
amelyekre
tulajdonképpen

százainak nincs becsületes
otthona.
Az előbbi elvi
határozat
után most folyik annak részletes megvizsgálása, hogv
belvárosban melvik pértházat
szabadítsák fel. azonkívül a
külterületeken.
Fodortelepen. Petőfitelepen. Rókuson.
Újszegeden is hány lakásra
alkalmas helyiséget adhatnak
át a lakosságnak. Ezzel egyddőben megbeszéli-ssk folynak a különböző társadalmi
szervezetekkel, volt. tömegszervezetekkel is. hogv azok
szintén mondjanak le feles-

azért vásárolnak, mert később feketézni akarnak, s attól sem riadnak vissza, hegy
a sorbanállás közbein lopjanak, mint például a Sportszerboltban, ahol három pár
bakancsot emeltek el.
Ne engedjük meg. hogy
ilyesmi előforduljon! A munka felvételével fokozatosan
kezd megszűnni az infláció
veszélye és így értelmetlen
és fölösleges a felvásárlás.
Magul'.; ellen cselekszenek a
doigozók,
amikor
sokszor
egyáltalán nem
szükséges
áruért pénzt adnak! Elköltik
forintjalkat és a következőn
fizetésig kölcsönből keli élni.
Van ennek értelme? Hiszen
az árak stabilaik' és majdnem
mindent lehet kapni! Ne hallgassunk a rémhíreket terjesztőkre, mert ha csak annyit
vásárolunk, amennyi a tényleges szükségletünk, akkor
az országiban nem lesz sem
áremelkedés, sem áruhiány!
C zorítsuk vissza a vásár " lási ördögöt! Az országban lassan kezd helyreállni a
rend, a normális é'et. Ne
akarjuk ezt indokolatlan vásárlásokkal megzavarni, késleltetni. Segítsük elő minden
erőnkkel, hogy ismét lehessen mindent Impni s ne kelljen sorbaállni. amikor valamilyen szükséges ho'mit akarunk venni!

I

árucsere tárgyalások a
tőivel, hogy
csereképpen
gázolajat, benzint, petróleumot, élesztőt, szenet ég fal
szerezzen be Csongrád megye üzemel és lakossága részére.
A megállapodás értelmé
ben a temesvári tartomán,
vezetői a helyi árualapból 50
mázsa kenőolajat, 500 tonna
benzint, 1500 tonna gázola
jat, száz tonna petróleumot
és kóthelenként 25 vagon só:
adnak Csongrád
megyének
hivatalos
nagykereskedelmi
áron számítva. Ezért Csongrád megye hat vagon almát
ad cserébe. Az árukat a határállomáson cserélik ki a
közeli napokban.
Csongrád megye lcözellátá
si kormánybiztosa felvette a
kapcsolatot az aradi clesztögyárral is. A tárgyalások
eredményeképpen az élesztógyár napi húsz mázsa élesz •
tőt ad csereáruért a megyének.
Ma, szerdán, a jugoszláviai
Vajdaságban is megkezdőd-

Az írószövetség
A Népszabadság helyt adott
az írószövetség nyilatkozatának. A nyilatkozat a következőket közli:
"A Magyar írók Szövetsége
november 12-én sokszorosított kiáltványban fordult az
ország
népéhez.
Kiáltványunk címe: »A magyar értelmiség az ország népéhez*.
Ehhez
a kiáltványunkhoz
minden jelentős érteimiségi
szervezet, akit elértünk, csatlakozott. E kiáltványunk óta
semmiféle felhívást nem bocsátottunk Ikí. Minden egyéb
sokszorosított, vagy nyomtatott plakát, röplap, amely a
Magyar Írók Szövetségének I

tartománynak
V a j d a s á g g a l is
nek a részletes tárgyalások.
Deák Ferenc, a megyei tanács kereskedelmi osztályának vezetője
Szabadkára
megy tárgyalni, hogy a Vajdaságból gázolajat, fát, szenet és cementet szerezzen be
a megyének, amelyért almát,
bort és pálinkát adunk.
Laki Imrének, Csongrád
megye közellátási kormánybiztosának
jóváhagyása
alapján a kiszombori körzeti
foldmüvesszövetkezet ugyanakkor a romániai nagyszentmiklósi
földmüvesszövetkezettel lépett
kapcsolatba,
hogy Kiszombor. Klárafalva,
Ferencszállás
és Nagylak
községei; földművesszövetkezeti üzletei számára almáért,
pálinkáért és rádiókészülékekért élesztőt, petróleumot,
gázolajat és sót szerezzen be.
A tárgyaiásol; eredményre
vezettek ebben az esetben is
és a nagyszentmiklósiak már
el is küldték a csereképpen
adott élesztő,
petróleum,
gázolaj és só egy részét.

nyilatkozata
aláírásával jelent meg, hamisítvány.
Kérjük egyben a Népszabadság szerkesztőségét, hogy
további
nyilatkozatainknak
adjon helyet a lap hasábjain,
hogy iiyrriódon nyíltan mondjuk el azóta is változatlan véleményünket.
Marosán
Györgynek, az
írókra
vonatitozó, a régi
hangra emlékeztető kijelentéseit, mint valótlanságot viszszautasítjuk.
Budapest,
1956. november 20.
A Mitgya • írók SzövetségeSzerda, 1956. november 21.

3

